
Вук Јеремић: Вучићева власт је доведена 2012. од стране Запада како би испоручила Косово; Мора се стати на пут криминалним парадржавним групама
субота, 11 март 2017 23:58

Председнички кандидат Вук Јеремић изјавио је вечерас у Сремској Митровици да је
актуелна власт обећала Западу да ће признати Косово.

  

  

- Ова власт је дошла нама на грбачу јер је обећала Западу да ће признати Косово - рекао
је Јеремић на трибини у сали позоришта "Добрица Милутиновић".

  

Он је казао да није мењао став о Косову и Метохији, а да јесте "био би први у избору за
генералног секретара Уједињених нација".

  

- Мој став о Косову је свима више него познат. Ја га нисам мењао и да сам га променио
био бих први у избору за генералног секретара УН. А ова власт је у последњих пет
година разградила све институције које су постојале у покрајини, издала косовске Србе
и учинила да Косово буде члан међународних организација - навео је он.

  

Како је додао, садашња власт "даје Косово да би добила зелено светло од Запада како
би могла да спроводи тиранију над сопственим народом".
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  Јеремић је навео и да је држава почела да узима обрисе криминалне структуре инагласио да "барони ове власти Андреј Вучић, Никола Петровић и Владимир БебаПоповић вуку Србију на дно".  - Кандидовао сам се да бих их зауставио. Немам чега да се плашим. Мене немају уфиоци. Ја сам им проблем. Зато могу да кажем име Андреја Вучића, Николе Петровића иБебе Поповића не могу да ме уплаше, не могу да ме зауставе - истакао је Јеремић.  Он је напоменуо да је за данас била предвиђена и посета Руми, али је због притисака ипретњи које су упућиване људима посета отказана.  - Одлучио сам да никога не желим да стављам у тешку ситуацију - рекао је Јеремић.  Мора се стати на пут криминалним парадржавним групама које су у директнојспрези са породицом на власти  Председнички кандидат Вук Јеремић оценио је да се цела Србија суочава с корупцијом иорганизованим криминалом и позвао грађане да изађу на изборе и гласају за промене.  

  "У Срему данас ведре и облаче силеџије које су у директној спрези с породицом навласти. Ви овде данас не можете да се бавите иоле озбиљнијим послом, а да за то нистеплатили рекет и добили такозвану заштиту парадржавних криминалних група", рекао јеЈеремић приликом обиласка Сремског округа.   Како се наводи у саопштењу његовог изборног тима, Јеремић је оценио да се томе морастати на пут одмах.  "У супротном ћемо бити осуђени на њихову окупацију. Зато позивам грађане да у штовећем броју изађу на ове изборе и својим гласом допринесу да се ова ситуацијапромени", рекао је Јеремић.  Он је обишао домаћинство Јана Ђурчика у Старој Пазови, где је разговарао сачлановима Старопазовачког удружења пољопривредника.  Јеремић је посетио и Парохијски дом словачке Евангелистичке цркве, а током поподневаразговараће са грађанима на трибини у Сремској Митровици.  (Бета)  
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