
Вук Јеремић: Ова власт се не либи физичког насиља не би ли грађанима утерала страх у кости, варају се они који мисле да ће то проћи некажњено
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Председник Народне странке Вук Јеремић казао је данас да се актуелна власт у Србији
не либи физичког насиља, како наводи, не би ли грађанима утерали страх у кости.

  

  

Јеремић је новинарима на оснивању месног одбора у Јајинцима казао да је у последњих
неколико дана, пре свега у Новом Саду, како наводи, била серија озбиљних физичких
инцидената.

  

„Људи су били извргнути тешким облицима физичког насиља због другачијег политичког
мишљења. Варају се они који мисле да ће та ствар проћи некажњено“, поручио је
Јеремић и додао апсолутно нико неће проћи некажњено ако „дигне руку или такне
прстом некога због различитог политичког мишљења“.

  

Он је рекао да би требали озбиљно да размисле „сви они који данас своју власт бране на
такав и друге начине“.
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„Свему дође крај. Доћиће крај и напредњачке власти, а тада ћемо се постарати да нико
не продје некажњено ни за злоупотребе нити за било какво извргавање тешкоћама или
насиљу“, рекао је Јеремић.

  

Он је говорећи о оснивању месног одбора Народне странке у Јајинцима казао да је то
још једна од месних одбора на градској општини Вождовац и да је та странка наставила
да формира свој систем по целом граду.

  

„То је још један од месних одбора на општини Вождовац, општини на којој су 2010.
године нажалост напредњаци први пут дошли на власт, ред је да ту где су први пут
дошли на власт, прво са власти и падну“, рекао је Јеремић и додао да Јајинци нису „ма
који део града или ма који део вождовачке оспштине, као и да нису ничије приватно
власништво“.

  

Он је казао да ће та странка, заједно са колегама из Савеза за Србију, обележити „црни
јубилеј“ годину дана власти заменика градоначелника Београда Горана Весића.

  

„Народна странка данас постоји у преко 100 општина и градова широм Србије за свега
годину и по дана. То је резултат који под оваквим политичким околностима у којима
живимо је мало ко могао да претпостави да је могуће, али резултати су ту и биће јос
бољи у месецима који долазе“, поручио је Јеремић.

  

(Бета)
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