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Српски народ у Црној Гори, његови политички, културни и вјерски представници
изложени су невиђеној медијској и политичкој сатанизацији и прогону, и то не само
од стране антисрпског режима у Подгорици, него и од стране медија и других
центара моћи из Србије, наводи се у писму политичких и културних представника
Срба из Црне Горе, које је прошлог петка упућено премијеру Србије Александру
Вучићу. 

  

Политички и културни предстваници Срба из Црне Горе, у писму су затражили и
пријем код Вучића, како би могли да га упознају са, како кажу, неподношљивим
положајем у којем се налазе, као и срамотном кампањом која се води против њих од
стране медија из Србије, посебно истичући Пинк и Информер. Писмо српском
премијеру је упућено преко амбасаде Србије у Подгорици.
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  Поштовани господине Вучићу,  Користимо ову прилику да Вас обавијестимо да су српски народ у Црној Гори, његовиполитички, културни и вјерски представници изложени невиђеној медијској и политичкојсатанизацији и прогону, и то не само од стране антисрпског режима у Подгорици, него иод стране медија и других центара моћи из Србије. 

  Већ више година борба српског народа за своја елементарна национална играђанска права у Црној Гори додатно је отежана агресивном медијском подршкомактуелном режиму управо од стране појединих медија из Србије, а посебно ТВ Пинки Информера.  Медијска хистерија против српског народа и његових представника у Црној Гори ових једана достигла свој врхунац, када смо, синхронизованом акцијом режима и медија изСрбије, оптужени ни мање ни више него за тероризам и организацијутерористичко-криминалног атака на институције система у дану одржавањапарламентарних и локалних избора, а којим је Мило Ђукановић прикрио још једну својуизборну крађу.  

Притисци режима и тих медија су посебно појачани у тренутку када истрајавамо на трикључна политичка питања која су дио виталног националног интереса српског народа исаме Црне Горе :  1. Поништење одлуке Владе Црне Горе о признању лажне државе Косово ;  2. Укидање санкција Русији ;  3. Противљење учлањењу у НАТО савез који је бомбардовао и убијао наш народ и уСрбији и у Црној Гори ;  Због свега наведеног користимо ову прилику да затражимо састанак представникасрпског народа у Црној Гори са Вама, како би Вас детаљније упознали санеподношљивим положајем у којем се налазимо и срамотном кампањом медија којасе води против нас.  Парламентарне странке и кровне културне установе Срба у Црној Гори :  Нова српска демократија  Андрија Мандић, предсједник  Демократска народна партија  Милан Кнежевић, предсједник  Матица српска у Црној Гори  Проф. др Владимир Божовић  Српски национални савјет  Др Момчило Вуксановић  Институт за српску културу  Др Будимир Алексић
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