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 Директор Инситутута друштвеих наука Горан Башић због хапшења члана тог Института
Владимира Ментуса упутио је отворено писмо премијерки Србије Ани Брнабић.

  

"Молим Вас, да у у складу са својим овлашћењима, проверите због чега је др Владимир
Ментус ухапшен и осуђен по хитном поступку а, посебно Вас молим да предузмете све
како би се, уверен сам, учињени пропусти такође хитно исправили", стоји у писму.

  

Директор института, између осталог, каже да се на основу саопштења "Социолошког
научног друштва Србије", које је обавестило јавност о хапшењу др Владимира Ментуса,
може закључити да је до њега дошло само због тога што се затекао на месту полицијске
акције, а да у протестима није учествовао, није био насилан и није угрожавао деловање
полиције.

  

Башић наводи И да му је тешко да поверује да би Владимир Ментус могао да буде
неваспитан, а камоли насилан.
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"Најзад, последње што молим је да пред одговарајућим органима покренете поступак у
којем би се у најкраћем року утврдило да ли је било још сличних случајева и да, уколико
се утврди да случај др Владимира Ментуса није усамљен, предузмете све како би се
пропусти исправили и последице отклониле", закључује Башић.

  

Видети још:

  

Социолошко друштво: Наш члан др Владимир Ментус ухапшен је, претучен и бесправно
осуђен на 30 дана затвора само зато што се затекао на месту полицијске акције 

  

Група младих поцепала је заставу Српске напредне странке испред скупштине, након
чега су из зграде изашли специјалци и брутално их пребили

  

(Н1)
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