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 Никада нарко-дилери нису били у чвршћем загрљају са државом као данас, поручио је
Вук Јеремић, председнички кандидат, током разговора са грађанима који су вечерас
присуствовали представљању његовог програма у Народном позоришту Ужице.

  

  

Презиме проблема Србије је Вучић, а име - Андреј, али одлаксом Александра, отићи ће и
Андреј - рекао је Јеремић и истакао да је актуелна власт разорила све институције и да
је „Милошевић за Вучића био Мајка Тереза“.

  

О одлуци косовских власти да присвоје имовину државе Србије у тој покрајини, он је
рекао да „није била тајна да ће се то десити, али да о томе наш премијер није разговарао
у Берлину са Ангелом Меркел“.

  

- Наша држава није мрднула прстом да се спречи отмица наше имовине на Косову и
Метохији али је, да би добила тапшање по рамену, тражила дозволу да и даље над
грађанима Србије врши тиранију. То је политика садашње Србије - улагивање
странцима и предавање националних ресусра и Косова, а да заузврат добије зелено
светло за спровођење тираније над сопственим народом 
- рекао је Јеремић.   

  

Оценивши да је визија актулене власти да „Србију претвори у земљу јефтине радне
снаге, која је мало плаћена као у Бангладешу и Чаду“, Јеремић је оценио да „Вучић
годинама гради класу радника која је минимално плаћена и обесправљена, која живи у
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тиранији, на ивици егзистенције и сагнуте главе“.

  

Јеремић, који је из ужичког позоришта испраћен трубачима и звуцима „Марша на Дрину“,
навео да се противи продаји пољопривредног земљишта и да жели да осујети план
власти да „пољопривреда заврши у рукама три-четири тајкуна и две или три фирме из
иностранства којима ће да се прода земља“.

  

(Данас)
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