
Савез за Србију: Напад на Страхињу Ћирића идентичан нападу на Борка Стефановића - Вучић директно одговоран за све што се дешава
петак, 15 март 2019 18:41

 Лидери Савеза за Србију оценили су данас да је напад на организатора локалних
протеста "Један од пет милиона" Страхињу Ћирића у Неготину "апсолутно идентичан"
случају из Крушевца у ком је прошле године физички нападнут један од лидера тог
опозиционог блока Борко Стефановић и навели да је "за све што се дешава у Србији,
директно одговоран Александар Вучић".

  

  Обраћајући се на конференцији за новинаре поводом синоћњег напада у Неготину,
један од лидера Савеза за Србију Драган Ђилас оценио је да режим у Србији "није
способан да прихвати да људи мисле другачије".   

"Зато режим прибегава овако страшним стварима. За сваке батине, за свако
малтретирање жена од стране локалних моћника СНС-а, одговоран је Александар
Вучић", рекао је Ђилас.

  

Он је оценио да је синоћњи инцидент у Неготину "апсолутно идентичан" нападу на Борка
Стефановића у Крушевцу с тим што су како је рекао, напади на појединце у малим
срединама који показују отпор режиму, "много страшнији" од напада на опозиционе
лидере.

  

"Напад на Страхињу Ћирића је кулминација тренда у коме ни после четири месеца није
утврдјено ко стоји иза напада на Борка Стефановића у Крушевцу, где у Брусу Милутин
Јеличић Јутка врши страшан чин насиља над женама натеравши их да га јавно подрже
организацијом скупа у том месту", рекао је Ђилас.
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Он је најавио и да ће Савез за Србију у понедељак, 18. марта организовати скуп у
Гроцкој уколико председник те општине Драгољуб Симоновић, осумњичен да је
налогодавац паљења куће новинара Милана Јовановића, до тада не поднесе оставку.

  

Председник Демократске странке Зоран Лутовац оценио је да је напад у Неготину
"последица нечињења државе" у случајевима Борка Стефановића, Драгољуба
Симоновића и Милутина Јеличића Јутке.

  

"Где нема правде и права, нема ни државе. Где нема државе, настаје терор и анархија.
Изгледа да Александар Вучић не разуме или потцењује људе који протестују широм
Србије. Страхиња Ћирић је пребијен јер је спреман да изађе на протесте и да позове и
друге људе да то учине", рекао је Лутовац.

  

Он је казао да ће Савез за Србију "бити уз оне градјане који не пристају да буду под
чизмом овог ненародног режима".

  

"Овде смо да искажемо солидарност са онима који протестују и да позовемо грађане да
не посустају у демонстрацији свог незадовољства", казао је Лутовац додавши да је
Александар Вучић "као носилац изборне листе у сваком граду и општини у Србији,
одговоран за све што се догадја у тим местима".

  

Председник Левице Србије Борко Стефановић позвао је МУП да "у најкраћем року"
пронадје нападаче на Страхињу Ћирића, да објави њихова имена али и да открије ко
стоји иза напада који како је оценио, није спонтан.

  

"Могуће је да су у питању исти људи који стоје иза напада у Крушевцу, људи који су у
служби режима Александра Вучића", рекао је Стефановић.
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По речима портпарола Двери Југослава Кипријановића, Ћирић је задобио "озбиљне
повреде ока" када су га тројица младића напала синоћ око 22 часа испред зграде у којој
живи у Неготину.

  

"Ударали су га рукама и ногама, добио је и ударац у потиљак. С њим смо у сталној вези и
постоје индиције да иза напада стоје људи блиски Зорану Милојевићу Зељи", казао је
Кирпијановић додавши да је Ћирић пријавио напад полицији.

  

Видети још: 

  

  

Организатор протеста "1 од 5 милиона" у Неготину Страхиња Ћирић нападнут
испред зграде у којој живи, приликом чега је задобио теже телесне повреде главе

  

(Бета)
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