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Реагујући на најновија дешавања у вези са случајем тенисера Новака Ђоковића у
Аустралији, председник Србије Александар Вучић је на друштвеној мрежи Инстаграм
саопштио "да смо се суочили са великим притисцима" и позвао премијера Аустралије да
се престане са "иживљавањем над тенисером, његовом породицом и српском нацијом".

  

  

„Поштовани грађани, суочени смо са много проблема, са притисцима из дела света, али
оно што нам никада нису успели да одузму, то је наше срце, понос и достојанство. То
говорим због свега што се збива у Мелбурну и не зато што ме занима добијање
политичких поена, већ зато што су напади и притисци на Новака Ђоковића,
држављанина Србије из нама непознатих разлога достигли такве размере да је
немогуће за мене да се не огласим“, навео је у видео поруци Вучић.
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Каже да се огласио након што је одлуку о укидању визе Ђоковићу поздравио премијер
Аустралије.

  

  

„Вероватно ни реч не бих рекао да после поновљене одлуке да се укине виза Ђоковићу,
да се није огласио и премијер Аустралије и поздравио ту одлуку. Зачуђен сам због
чињенице да такве одлуке могу да доносе извршни органи власти а након судских
одлука. Тиме су нам само показали како код њих изгледа независно правосуђе. Ја бих се
овде вратио на морално питање. Ако сте хтели Новаку да забраните да по десети пут
освоји титулу, зашто му одмах нисте рекли да не може да добије визу и зашто га нисте
вратили одмах“, упитао је Вучић.

  

Додао је и да ће се Србија борити за Ђоковића и да било каква одлука у вези са њим,
неће променити "суд нашег народа о народу Аустралије, али и о Новаку Ђоковићу".

  

(Н1)

  

Видети још:  Премијер Аустралије Скот Морисон о Новаку Ђоковићу: Одлука
донешена због жртава пандемије које су Аустралијанци поднели; Министар је
укинуо визу из разлога здравља и доброг реда, и на основу чињенице да је то у
јавном интересу
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