
Твит Весне Пешић окарактерисан као "позив на убиство Вучић", она негира претње
недеља, 19 јануар 2020 12:37

Твит Весне Пешић, који је сама избрисала, чланови Српске напредне странке
окарактерисали су као "застрашујуће претње", "позивање на убиство председника" и
говор мржње. Председница Скупштине Маја Гојковић позвала је надлежне да хитно
реагују у складу са законом како би показале да се позивање на убиство Александра
Вучића не сме толерисати. Пешић каже да је твит избрисала јер је знала да ће текст
бити преокренут за режимске нападе.

  

  

"Ево навалило на мене на Пинку да хоћу да убијем председника. А ја хтела да убијем
себе. Свашта ће да преокрену у напад, заиста невероватно. Чак сам тај твит избрисала,
да не би дошло до оваквих изобличених режимских напада", написала је Пешић у суботу
поподне на Твитеру.

  

Она додаје да је твит избрисала на опомену да ће то што је напиасла бити преокренуто.

  

"Људи знају да они преокрећу текст за њихове блесаве нападе. А мени ни напамет тако
нешто није пало", истакла је Пешић.

  

У спорном твиту она је, између осталог, написала: "Хајде бре да вас видим шта ћете када
се прогласи доживотним председником. Док твитераши безбрижно твитеришу. О томе
не мислите. Ено га Путин баш то ради. Ако Брнабићка да оставку да знате - спрема се
доживотни Вучић. Е нема ту бојкота, само цев у главу".
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Председница Скупштине Србије Маја Гојковић осудила је "застрашујуће претње" Весне
Пешић упућене председнику Александру Вучићу.

  
  

Evo navalilo na mene na Pinku da hocu da ubijen predsednika., a ja htela da ubijem sebe.
Svasta ce da preokrenu u napad, zaista neverovatno. Cak sam taj tvit izbrisala, da ne bi doslo
do ovakvih uzoblicenih rezimskih napada.

  — Vesna Pesic (@vestoma_Tomy) January 18, 2020    

 Гојковић је навела да је "позивање на убиство председника Србије не само скандалозно
и недопустиво већ представља и кривично дело. Ово је још један показатељ наставка
политике насиља и изазивања хаоса, коју (председник Странке слободе и правде
Драган) Ђилас, (председник покрета Двери Бошко) Обрадовић и (председник Народне
странке Вук) Јеремић и њихове присталице промовишу", навела је Гојковић у писаној
изјави.

  

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић оценила
је као сканадлозно оно што је о председнику Србије Александру Вучићу написала
некадашња председница Грађанског савеза Србије.

  

То није само говор мржње, рекла је Михајловић, него и позив на физички обрачун са
председником Србије.

  

За шефа одборничке групе СНС у Скупштини Београда Александра Мирковића твит
представља "наставак морбидне и болесне кампање Ђиласа, Јеремића, Обрадовића и
осталих". 

  

(Н1-Бета-Фонет)
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https://twitter.com/vestoma_Tomy/status/1218588071450550272?ref_src=twsrc%5Etfw

