
Весна Пешић: Не могу уопште да се браним од бесмислених оптужби да сам „позивала на Вучићево убиство“. Ево, нека ме обесе на Теразијама
недеља, 19 јануар 2020 22:12

Више јавно тужилаштво у Београду наложило је одељењу за Високо технолошки
криминал да истражи спорне наводе Весне Пешић објављене на друштвеној мрежи
Твитер, одмах након што је Пешићева објавила статус у ком спомиње председника
Србије Александра Вучића. Иако она тврди да није мислила ништа лоше, поједини
политички функционери и провладини медији оценили су да позива на убиство
председника и затражили санкције. На то стручњаци кажу - реч је о кампањи.

  

  

Још један твит узбуркао је јавност, али и алармирао судске органе. Реч је о објави Весне
Пешић, у којој спомиње председника.

  

"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", написала је пешић.
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Објава је прошла веома запажено, пре свега код представника СНСа и провладиних
медија. Док су таблоиди делили наслов који инсинуира да Пешић жели председникову
смрт, њене активности на Твитеру биле су ударна вест Дневника телевизије Пинк.

  

Убрзо по постављању објаве, на друштвеним мрежама огласио се и Министар
унутрашњих послова Небојша Стефановић.

  

"Скандалозни и срамни позиви на убиство председника Вучића нису новина, нити их
први пут чујемо од Ђиласове коалиције и људи који их подржавају. Реч је о тешком
кривичном делу и надлежна тужилаштва би требало да реагују", рекао је Стефановић.

  

И Тужилаштво је реаговало и најавило да ће проверити спорне наводе.

  

"Јавни тужилац је наложила да се предузму све мере у складу са законом. Следе
провере да ли има елемената кривичног дела за поступак који би се водио по службеној
дужност", наведено је из Тужилаштва.

  

Пешић каже да је цела ситуација толико апсурдна, да једноставно не жели да се
правда, поготово зато што свако ко је познаје зна да је антиратна активисткиња и да
не би никога угрожавала.

  

"Да вам кажем нешто, он је сам себе убијао толико пута. Је л' измислио оне Јајинце
па се убијао?! Па чекајте, и сад испаде да га ја убијам. Не желим да се браним, ево,
нека ме обесе на Теразијама, нек ме исеку на комаде, не знам шта хоће да раде са
мном, нека раде шта год хоће, али ја не могу да се браним уопште од таквих
бесмислених оптужби", објаснила је Пешић.

  

Извршни директор Фондације за отворено друштво Милан Антонијевић каже -
констатација да је Пешић позивала на убиство је преувеличана.
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"Сама кампања коју смо јуче видели против Весне Пешић говори о томе да се таблоиди
на овакав начин злоупотребљавају, да се води хајка против људи и да се заиста не води
интерес о ономе што је овде заштићено самим кривичним делом, а то је и председник
Републике и они који обављају одређене функције и сама држава, већ да се води једна
бесомучна кампања", навео је Антонијевић.

  

Додаје и да ће правницима бити занимљиво да читају кривичну пријаву, уколико се
Тужилаштво одлучи за покретање поступка.

  

"Са друге стране, с обзиром да је Тужилаштво, недавно, без образложења, одбило једну
кривичну пријаву, можемо очекивати да оптужница буде без било каквог објашњења,
али надам се да то неће бити тако И да ће заиста све ово бити враћено у све оне
размере у којима би требало да буде И слободе изражавања И саме намере, која
засигурно не постоји код Весне Пешић. Некоме ко са оволиким жаром, на прагу
осамдесетог рођендана, на овакав начин сажима српску политичку јавност као социолог,
треба одати признање, а не водити кривичне поступке, прецизирао је он.

  

Недуго пошто ју је окачила, Пешић је спорну мисао уклонила јер је, како каже, знала да
ће текст бити преокренут за режимске нападе.

  

Тврди да је мислила на себе, а не на председника Србије, односно, на самоубиство, а не
убиство.

  

(Н1)

  

Видети још:  Информер: Тужилаштво коначно реаговало - наређена истрага због
претњи Весне Пешић председнику Србије

  

Твит Весне Пешић окарактерисан као "позив на убиство Вучић", она негира претње
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http://www.nspm.rs/hronika/informer-tuzilastvo-konacno-reagovalo-naredjena-istraga-zbog-pretnji-vesne-pesic-predsedniku-srbije.html
http://www.nspm.rs/hronika/informer-tuzilastvo-konacno-reagovalo-naredjena-istraga-zbog-pretnji-vesne-pesic-predsedniku-srbije.html
http://www.nspm.rs/hronika/tvit-vesne-pesic-okarakterisan-kao-poziv-na-ubistvo-vucic-ona-negira-pretnje.html

