Зоран Лутовац: Састао сам се "у четири ока" са Кнутом Флекенштајном, добро је упознат са овдашњ
среда, 09 октобар 2019 13:26

Председник Демократске странке (ДС) и председавајући Савезу за Србију (СзС) Зоран
Лутовац изјавио је да се састао "у четири ока" са бившим послаником Европског
парламента (ЕП) Кнутом Флекенштајном, који посредује у дијалогу власти и опозиције у
Скупштини Србије, и поновио да у овом тренутку не може бити разговора са властима о
изборима већ само са представницима међународне заједнице.

Обраћајући се новинарима испред зграде РТС-а у Београду, где су лидери СзС дошли
како би изразили солидарност са студентима против којих је директор Јавног сервиса
поднео кривичне пријаве јер су улазна врата у зграду офарбали у ружичасто, Лутовац је
казао да су препоруке независних стручњака "Један од пет милиона" једина платформа
на основу које се може доћи до фер и поштених избора.

Он је навео и да му је Флекенштајн током разговора потврдио да би требало да се
састане и са представницима других странака опозиције.
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"Флекенштајн је добро упознат са овдашњом ситуацијом, зна садржај извештаја
Европске комисије који говори исто што и ми а то је да нема услова за фер и поштене
изборе у Србији", рекао је Лутовац.

Упитан за став о члановима посланичког клуба ДС који су раније најавили да ће
учествовати у међустраначком дијалогу у Скупштини Србије уз посредовање ЕП,
Лутовац је рекао да ДС не припада посланичком клубу, а да је тај клуб, посланички клуб
ДС.

Коментаришући изјаву посланика ДС Радослава Милојичића Кене који је оценио да је
лепљење плаката са натписом "бојкот" по Србији "бесмислено", Лутовац је казао да је "и
(Ненад) Боровић тако говорио па је отишао у Српску напредну странку".

Додао је да је синоћ гостовао на РТС-у како би показао "да је Србија далеко од слободе
медија и да није слободна држава".

"РТС ће бити слободан кад ове студенте, које власт назива криминалцима иако су у
првим редовима борбе за слободу, позове да кажу шта имају и када позове Небојшу
Стефановића и пита га за Савамалу и откуд његовом оцу 300.000 евра у ранцу", навео је
Лутовац.

Представница студената из удружења "Један од пет милиона" Валентина Рековић рекла
је да је осим ње и њене сестре, полиција саслушала још двоје студената, као и да је још
двоје студената позвано на саслушање.

Она је позвала грађане и лидере опозиције да дођу на наредни протест "Један од пет
милиона" и понесу "све што имају розе" како би "наставили реконструкцију" коју су
студенти започели.

Окупљени испред зграде РТС носили су велики транспарент са натписом "бојкот".
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(Бета)
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