
Вук Јеремић: У петак од 12 до 20 часова блокада свих улаза у зграду РТС
четвртак, 12 децембар 2019 15:50

 Савез за Србију (СЗС) блокираће у петак од 12 до 20 часова улазе у зграду
Радио-телевизије Србије (РТС), најавио је председавајући СЗС Вук Јеремић.

  Он је на конференцији за новинаре рекао да ће чланови организација које чине СЗС,
активисти и грађани блокирати улазе у РТС због тога што РТС осам година "блокира
истину".   

Јеремић је истакао да је то "блокада упозорења" како би РТС поручили да
професионално треба да ради свој посао.

  

Он је рекао да се на РТС не могу видети интервјуи са узбуњивачем из Крушика
Александром Обрадовићем, Маријом Лукић која је због сексуалног узнемиравања
тужила председника општине Брус, новинаром којем је спаљена кућа Миланом
Јовановићем, прича о поштарима који штрајкују, као ни прича о томе да су службеници
Безбедносно-информативне агенције на листи санкција САД.

  

Јеремић је истакао да ће блокада бити мирна, али да су спремни на присуство батинаша,
грађанки које ће Српска напредна странка послати да брани РТС и на "сваки трик и
повокацију која ће бити разматрана у кругу (председника Србије) Александра Вучића,
Владимира Бебе Поповића, (власника Пинка) Жељка Митровића и (уредника
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Информера) Драгана Вучићевића".

  

Он је истакао и да полиција није дала дозволу за одржавање скупа, као и да се у
образложењу наводи да скуп није уредно пријављен, односно није пријављен минимално
пет дана пре одржавања.

  

Јеремић је због тога упитао да ли су "спонтани протести" грађана против опозиције били
пријављени.

  

"Ако полиција покуша да нас спречи нека свако ради свој посао. Ако хоће да нас хапсе,
нека нас хапсе", рекао је Јеремић.

  

Упитан да ли су свесни опасности да ће власт рећи да они желе да се мешају у
уређивачку политику РТС или да ће напасти неке друге медије, Јеремић је рекао да они
у блокаду иду као грађани који се осећају ускраћеним за информације.

  

На питања у вези са расправом у Европском парламенту коју је организовала
посланичка група социјалиста о изборним условима у Србији, челник СЗС Драган Ђилас
је рекао да је тамо било око 70 људи, као и да су се са многим посланицима, као и са
Тањом Фајон састали и појединачно.

  

Он је рекао да су пренели "где је Србија данас" и зашто СЗС неће на изборе и "зашто се
бори против овог зла".

  

Ђилас је истакао да нема могућности да СЗС на пролеће учествује на изборима, а на
питање зашто се онда састају са европском делегацијом, Јеремић је казао да ће се увек
састајати са свим међународним партнерима који су спремни да помогну.

  

"Отворени смо за разговор на сваку тему. То што смо скептични, то је друга ствар",
рекао је Јеремић.

 2 / 3



Вук Јеремић: У петак од 12 до 20 часова блокада свих улаза у зграду РТС
четвртак, 12 децембар 2019 15:50

  

На питања да прокоментарише писање листа Информер о повезаности с дрогом, Ђилас
је упитао да ли новинари мисле да је нормално да постављају питања на основу онога
што пише Информер.

  

Видети још: 

  

  

РТС: Најава Савеза за Србију да ће сутра блокирати улазе у нашу зграду прелази
границу пристојног понашања и политичког деловања

  

(Фонет)
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