
Драган Ђилас: Скандалозна изјава шефа мисије ОЕБС Јана Братуа да „постоје услови за фер изборе у Србији“
четвртак, 13 јануар 2022 19:35

Председник Странке слободе и правде Драган Ђилас реаговао је на изјаву шефа мисије
ОЕБС у Србији Јана Братуа да у Србији постоје услови за фер изборе.

  

  

Како се наводи у писаној изјави, Ђилас је рекао да Братуова изјава да у Србији постоје
услови за фер изборе и поређење ситуације у Србији са Норвешком, “представља једну
од најскандалознијих оцена стања у Србији у претходних десет година”.

  

Председник ССП је истакао да не зна шта се променило у односу на пре само неколико
месеци, када је, како је рекао, на састанку у просторијама Странке слободе и правде о
стању у Србији говорио на други начин.

  

 1 / 3



Драган Ђилас: Скандалозна изјава шефа мисије ОЕБС Јана Братуа да „постоје услови за фер изборе у Србији“
четвртак, 13 јануар 2022 19:35

“Рекли сте ми тада да ви не можете много да урадите, да сваки пут кад критикујете
власт они престану да сарађују са мисијом. И ја то схватам. Али ово што сте рекли данас
о стању у земљи коју све светске организације оцењују негативним оценама када су
слобода, људска права, корупција и криминал у питању, и то на дан када је Human Rights
Watch саопштио да су новинари који критикују власт изложени претњама и насиљу,
представља велику срамоту. Срамоту за Вас и организацију коју представљате”, истакао
је Ђилас.

  

Лидер ССП је упитао шефа мисије ОЕБС да ли не примећује да је у медијима са
националним фреквенцијама однос власти и праве опозиције такав да “власт има сате и
дане програма, а опозиција неколико минута” и да ли не примећује да се на свим
комерцијалним телевизијама са националном фреквенцијом “опозиција дословце
свакодневно сатанизује”.

  

“Нисте приметили ‘филм’ од 20 минута који је емитован на ТВ Пинк, ТВ Хепи и још
на многим локалним телевизијама, у коме се таргетирају новинари и људи лидери
опозиције на исти начин како је то урађено и Оливеру Ивановићу непосредно пред
убиство? Не примећујете шта сваког дана пишу новине и портали под контролом
Александра Вучића? Нисте чули за организовани напад режисера свих државних
догађаја Драгослава Бокана на Маринику Тепић због њеног националног порекла?
Нисте приметили фашистицку харангу којој је био изложен Горан Марковић? Нисте
чули за стотине прилога о измишљеним аферама, попут рачуна на Маурицијусу, 35
некретнина мог брата, 619 милиона евра које сам украо, а за које ни РТС није хтео
да објави деманти? Нисте приметили да је поништена пресуда функционеру СНС
који је наручио спаљивање куће и убиство новинара Милана Јовановића? Нико Вам
није јавио да је из затвора пуштен један од највецих нарко-трговаца на свету Дарко
Шарић? Не знате за притиске на људе да морају да гласају за СНС? Не знате да
Нова новине не могу да наду штампарију у Србији? Не знате за капиларне гласове и
уцењивање запослених да морају да донесу десетине гласова ако желе да сачувају
посао или позицију у служби? Не знате за масовно лажно пријављивање људи по
Београду из унутрашњости и Републике Српске баш уочи референдума и
априлских избора? Нисте чули за изјаве најгорих криминалаца, ухапшених за
монструозна убиства, како су били ангажовани на разбијању грађанских протеста?
Нисте чули да државна безбедност прислушкује људе из опозиције исто као што су
то радили са руским опозционарима када су били на састанку у Србији? Не знате за
пребијање опозиционара по Србији, за разбијене главе, за батине које у Житорађи
добијају људи у канцеларији председника општине? Не знате да људи у Србији
шапућу, јер се плаше последица уколико се открије да не подржавају Вучића и
криминални режим?”, упитао је он.
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Ђилас је поручио да је сигуран да Брату зна за све ово и да је сигуран да је увредио “не
само нас који се боримо за слободу и правду у Србији, већ и земљу из које долазите,
Норвешку, тврдећи да је и тамо ситуација слична овој у Србији”.

  

“Ми смо у Србији одавно схватили да нам у нашој борби нико неће помоћи и да великој
већини међународне заједнице одговара Александар Вучић, који ће испуњавати све што
му се тражи, на рачун Србије и свог народа. И помоћ не тражимо. За слободу ћемо се
изборити сами. И никоме ништа дуговати нећемо. Али ће зато Србији и српском народу
дуговати многи”, закључио је Ђилас.

  

(Н1)

  

Видети још:  Шеф мисије ОЕБС-а Јан Брату: У Србији постоје услови за фер
изборе; и у Норвешкој се људи жале на изборни процес
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http://www.nspm.rs/hronika/sef-misije-oebs-a-jan-bratu-u-srbiji-postoje-uslovi-za-fer-izbore-i-u-norveskoj-se-ljudi-zale-na-izborni-proces.html
http://www.nspm.rs/hronika/sef-misije-oebs-a-jan-bratu-u-srbiji-postoje-uslovi-za-fer-izbore-i-u-norveskoj-se-ljudi-zale-na-izborni-proces.html

