
Саша Јанковић и Грађански блок 381 испред Председништва: Колико живота кошта афера Коперникус и кад ће вам бити доста пара, кривичних дела и увреда?
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Лидер Грађанског блока 381 и Покрета слободних грађана Саша Јанковић упитао је
данас председника Србије Александра Вучића колико људских живота кошта афера
Коперникус и колико људи оде из земље зато што у Србији не виде никакву будућност.

  

Он је новинарима испред Председништва Србије казао да су се представници
Грађанског блока 381 окупили по 22 пут како би поставили питања председнику Вучићу,
истичући да су "сваки пут питања су све тежа".

  

  

Јанковић је поводом недавне објаве Телекома Србије да је купио 100 одсто власништва
кабловског оператера Коперникус казао да је та "афера нажалост само један обичан
дан у свакодневници Србије".
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"Колико афера Коперникус кошта младих живота и колико људи оде из Србије због тога
што више не виде никакву будућност у крађи новца, достојанства, у понижавању свакога
од нас појединачно и свих заједно као нације? Безбројне су афере. Не можемо сваку
појединачно маркирати сваки дан можемо постављати нова питања", поручио је
Јанковић.

  

Он је казао да се и данас може поставити питање зашто се не поништава споразум са
Русијом о продаји Нафтне индустрије Србије.

  

"Сетите се три споразума су потписана 2008. године о продаји НИС-а, о изградњи
јужног тока и о подземном складишту за гас. Јужни ток није изграђен, НИС је продат
будзашто, те зашто данашња власт не раскине тај уговор", упитао је лидер Грађанског
блока 381 и ПСГ.

  

Он је такође упитао представнике власти када ће им бити доста "пара, власти, моћи,
багатости, понижавања, вређања, кршења закона, кривичних дела и увреда (упућених)
грађанима Србије".

  

"И грађане Србије морам да питам и чекамо овде сваког петка: 'Када је доста и кад ћемо
поново постати достојанствени грађани своје земље'", упитао је Јанковић.

  
  

Danas u 5 popodne ispred zgrade Predsedništva Srbije pitamo: 
  
  KOLIKO ODLAZAKA IZ SRBIJE KOŠTA JEDAN KOPERNIKUS? #petakupet pic.twitter.com/
Z1xX8EBeUs

  — Saša Janković (@Kihot_ex_of) November 9, 2018    

Јанковић је казао да представници Грађанског блока 381 иду по Србији како би
разговарали са грађанима и објаснили им да нису сви исти.

  

"То је оно најопасније што је ова власт успела да усади међу грађане. Сви су исти и нема
наде. То су две највеће подвале СНС-а, јер нити су сви исти, нити је тачно да нема наде",
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рекао је Јанковић иза којег су присталице Грађанског блока 381 држале велики
транспарент "Зашто људи нису безбедни".

  

Окупљене присталице су на травњаку недалеко од улаза у Председништво Србије
поставили заставице са питањима: "Колико одлазак из Србије кошта један Коперникус",
"Зашто гасиш фондацију Подржи живот смс на 5757", "Ко је убио Оливера Ивановића",
"Зашто имамо најскупље гориво".

  

Председнику Србије постављена су и питања: "Зашто живимо у гету", "Да ли имаш
једног министра који није злоупотребио функцију", "Зашто тајкунима застаревају
случајеви", "Ко је градио објекат на врху Копаоника", "Колико фирми си угасио", "Зашто
понижавате грађане", "Ко ће нас лечити кад сви лекари оду", и друга.

  

Представници Грађанског блока 381 и Покрета слободних грађана у Пионирском парку
скупљали су потписе за смену председника Србије Александра Вучића.

  

(Бета)
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