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"Иако се изборни услови нису променили, променио се став грађана који су позвали
опозицију да учествује на изборима", рекао је у емисији 360 степени лидер Странке
слободе и правде Драган Ђилас. Поручио је да њихова истраживања показују да
подршка опозицији расте и да зато уједињена опозиција на изборе излази да победи.

  

  
  

Истраживања показују да подршка опозицији расте и да зато уједињена опозиција на
изборе излази да победи

    

„Мој став и став моје странке је идентичан, а то је да грађани имају право да искажу
своје незадовољство одлукама Владе. Нико на изборима није добио право да крши
законе и да на нелегалан начин мења Устав. Када пређете у тај начин рада, онда није
само морална обавеза, него је и право сваког човека да се против кршења права бори на
улици на миран и достојанствен начин, какав је требао да буде прошле суботе. Све
сцене које смо гледали, гледали смо због невероватне реакције државе и полиције. А у
Шапцу се видела спрега полиције и криминала“, навео је Ђилас.
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Додао је да је Вулин дао налог да се полиција у овом граду склони, а да хулигани потом
нападну грађане који протестују. Не искључује могућност да се такве групе хулигана
појаве и у још неким градовима у Србији у суботу, када су најављени нови протести.

  

Подсећа да је у нашој земљи министар полиције особа која „често мења униформе“, као и
да је „у прошлости носио шмајсер“.

  

„То што он управља српском полицијом било је незамисливо пре само десет година“,
рекао је Ђилас и додао да је су време власти СНС откривене бројне афере од којих
ниједна није комплетно процесуирана.

  
  

У Шапцу се видела спрега полиције и криминала. Вулин је дао налог да се полиција
склони, а да хулигани потом нападну грађане који протестују

    

„Све је то повезано са врхом државе и Александром Вучићем“, уверен је он.

  

Говорећи о оптужбама на његов рачун, он је рекао да ни он, ни Странка слободе и
правде не финансирају протесте, као и да су они само позвали своје чланове да буду
активни у блокади на протестима.

  

„Сматрамо да је то грађански протест. Покренуо га је Сава Манојловић, коме честитам
на свему што је покренуо. Ми ту треба да помогнемо, да будемо на улици, и да уколико
буде нечега, станемо испред, и да покушамо да заштитимо те људе од криминалаца који
дођу“, навео је председник ССП.

  

За евентуалне инциденте оптужује власт, јер како објашњава, „ви када погледате
демонстранте некога од њих, не видите ни најмању жељу за насиљем и сукобом“.
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Подсетио је и да су представници власти, када су били у опозицији, пре 10 година
блокирали мостове у Новом Саду на протестима.

  

„Ово је један неофашистички, чак нацистички режим који на тај начин функционише. То
су исти људи који су пре 30 година слали младе људе у ратове, слали људе да гину а
онда окренули главу када је дошло до погрома. То су исти људи који су били власт 1999.
године, када је на Косову повучена комплетна српска војска и цела администрација. А
они за све оптужују прошлу власт, иако их имате данас много више у њиховим редовима,
него у опозиционим странкама. И они доносе страшне одлуке. Да ли је то Горан Весић,
Синиша Мали или Јелена Триван“, рекао је Ђилас.

  
  

Ово је један неофашистички, чак нацистички режим. То су исти људи који су пре 30
година слали младе људе у ратове, слали људе да гину а онда окренули главу када је
дошло до погрома. То су исти људи који су били власт 1999. године, када је на Косову
повучена комплетна српска војска - a они за све оптужују 'бившу власт'

    

Констатује да на улице излазе грађани који нису страначки опредељени као и да се
многи не слажу са странкама из опозиције.

  

„Бићу у суботу на улици. Мариника Тепић и ја ћемо бити заједно. А биће и сви други
људи из Странке слободе и правде и из осталих странака опозиције са којима смо се
удружили“, открива он.

  

Коментаришући тврдње да је за време док је он био на власти, компанија Рио Тинто
дошла у Србију, наводи да „је он није довео“, као и да „нема никакве везе са Рио Тинтом“.

  

„Са отварањем рудника литијума нема никакве везе ниједна претходна влада до владе
Александра Вучића. Ја сам се бавио пословима градоначелника Београда, а не
пословима министра рударства“, истакао је он.

  

Каже да су две потпуно одвојене и различите ствари, када се врше испитивања о томе
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да ли постоји „јадарит“ – и отварању рудника и издавању дозвола за то.

  

  
  

Са отварањем рудника литијума нема никакве везе ниједна претходна влада до владе
Александра Вучића. Ја сам се бавио пословима градоначелника Београда, а не
пословима министра рударства

    

Богате земље желе да искористе сиромашне за литијум

  

„Да ли је литијум једног дана шанса за нас? Могуће, али само када се нађе потребна
технологија која не загађује животну средину. Данас се литијум вади у пустим деловима
Аустралије, у Чилеу и Перуу, у неким земљама са доста ниским нивоима људских
права… Богате земље желе да искористе сиромашне земље да извуку тај литијум који је
њима потребан, а шта ће тамо остати – није битно. Ја верујем да ће то једног тренутка,
захваљујући технологији бити могуће, али, овог тренутка, то никако није могуће“,
напоменуо је гост Н1.
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Он се запитао зашто се у Немачкој не врши експлоатација литијума.

  

Ђилас каже да је 3. април датум када имамо референдум у Србији, мислећи на
предстојеће изборе, „а не 16. јануара, „на дан убиства Оливера Ивановића“, подсећа он.

  

„Трећег априла гласамо и о променама Устава, и о Рио Тинту, и о законима. Сви лоши
закони морају да се повуку, јер доносе катастрофалне последице… Трећег априла увече
ћемо знати куда иде Србија. Да ли идемо ка једној нормалној европској, земљи,
стабилној и демократској, са платама лекара од хиљаду евра, наставника од 700, да
развијамо пољопривреду, или хоћемо да угасимо сточарски фонд и да увозимо млеко,
као што се сада ради“, поручио је Ђилас.

  

Оцењује да нашу земљу карактерише „потпуна нестабилност“, као и да то води у пораз
власт Александра Вучића.

  

Најављује да ће у случају победе на изборима зауставити пројекат београдског метроа.

  

„Наша намера је да позовемо 100 угледних правника да нам помогну како да изађемо из
„метроа“, Београда на води и свих осталих штетних ствари. Ми знамо да је то корупција,
и сви то знају“, нагласио је он.
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    У случају победе на изборима зауставиће пројекат "београдског метроа". Наша намера једа позовемо 100 угледних правника да нам помогну како да изађемо из „метроа“,Београда на води и свих осталих штетних ствари. Ми знамо да је то корупција, и сви тознају    У Београду опозиција побеђује, 60 одсто грађана је за опозицију, 40 за СНС  Говорећи о одлуци за излазак на изборе и шта се променило од претходних избора, кадаје његова странка бојкотовала изборе, он је рекао „да се променио став грађана Србије“.  „Пре две године су тражили да бојкотујемо, а сада на сваком кораку траже да изађемона изборе и да урадимо све што можемо. И ми смо тај глас народа послушали, иакоуслова за изборе нема“, казао је он.  Констатовао је да представници опозиције немају могућности да одговоре на РТС-у насвакодневне оптужбе које износи председник Вучић, као и да су „медији скроззатворени“.  „Ми смо донели одлуку да изађемо, и да изађемо заједно. Највише смо времена провелида проценимо да ли можемо да заштитимо тог дана изборну вољу грађана. Када смовидели да ћемо имати и више од тих 16.000 , па пута два, због председничких избораконтролора, онда смо одлучили да изађемо. И ми идемо на изборе да победимо“,поручио је Ђилас.  

  Казао је да се истраживања јавног мњења, везана за изборе раде већ годину дана, и даје увек било изједначено на питању за или против актуелног председника СрбијеАлександра Вучића. Такође, каже да се раде истраживање на улицама и да се зна да јеМариника Тепић најпопуларнија политичарка и да због тога она „носи листу“. Због тогашто носи листу, прем његовим речима, је уследио последњи напад од представникавласти.    Избори су у истом дану за Београд, за Србију и за председника. У Београду опозицијапобеђује. 60 одсто грађана је за опозицију, 40 одсто за СНС. У тих 60 одсто нису самоуједињена опозиција и Не давимо Београд, ту су и неке друге странке    „Избори су у истом дану за Београд, за Србију и за председника. У Београду опозицијапобеђује. 60 одсто грађана је за опозицију, 40 одсто за СНС. У тих 60 одсто нису самоуједињена опозиција и Не давимо Београд, ту су и неке друге странке. Уједињенаопозиција ће на изборима узети преко 30 одасто. А када будете гледали Вучићеве листеи онога што је опозиција, они ће отприлике бити егал. И председнички кандидатудружене опозиције ће ићи у други круг“, предвиђа Ђилас.  Он каже да ће 3. априла увече у Београду грађани „славити пад фашизма“, као и да ће удругом кругу председничких избора изаћи још двеста или триста хиљада гласача, којинису гласали у првом кругу.  „Александар Вучић нема никакве шансе за победу у другом кругу. И због тога још увекније саопштио да ће бити кандидат за председника“, каже он и додаје да „уколико Вучићпроцени да не може да победи у првом кругу, он неће бити кандидат за председника“.  На питање ко је противкандидат опозиције који може да оствари добар резултат,одговара. Има много кандидата. Али ви знате када се појавило једно име (ЗдравкоПонош), како је тај човек прошао. Ми смо се договорили. Чекамо одлуку СкупштинеСлободне Србије, желимо да на тој листи буду и нестраначке личности, тамо има сјајнихљуди“.    Вучић нема никакве шансе за победу у другом кругу. И због тога још увек није саопштиода ће бити кандидат за председника. Уколико процени да не може да победи у првомкругу, он неће бити кандидат за председника    Говорећи о нападима на Маринику Тепић, он је оценио да „није Драгослав Боканслучајно дошао на Пинк“.  „Како се осећају деца Маринике Тепић када је нападне творац паравојне формације?Човек који је осуђен за то пошто су изнуђивали паре, отимали људе и везивали децу дачовек да новац. Он је осуђен. Државни режисер свих прослава и догађаја. То је Бокан.Велики Вучићев пријатељ је послат на Пинк из изборног штаба Александра Вучића даизговори оно, што он кукавица не сме да изговори – а мисли. То што сте мало скинулирадикалски шињел – нисте се ништа променили“, поручује Ђилас.    Додаје и да је Вучић требао искрено да се извини, после увреда, а не да је додатновређа.  Он је открио да се са Вуком Јеремићем састао пре месец дана код њега у стану, ако и даје тада направљен договор, али је истакао да „са тиме нису хтели да излазе у јавност“.  (Н1)  
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