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Председник Странке слободе и правде Драган Ђилас изјавио је да је хапшење радника
"Крушика" због указивања на корупцију у коју је умешан отац министра унутрашњих
послова Србије Небојше Стефановића доказ да је Србија "мафијашка држава
приватизована од групе људи која не преза ни од чега да би остала на власти".

  

  

Ђилас је у "Утиску недеље" на телевизији Нова С рекао да је онај који је указивао на
корупцију у притвору, уместо да се истражује корупција.

  

"Уместо да се истрага бави оцем Небојше Стефановића и министром који је омогућио
свом оцу, они се баве тим човеком... Они који су то радили немају никаве последице",
рекао је Ђилас.

  

Он је казао и да је страх у Србији огроман и да када је Савез за Србију добио
информацију о хапшењу и желео да организује протест или конференцију за новинаре
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породица ухапшеног их је замолила да то не чине, јер се плаше да ће то нанети још већу
штету.

  

Ђилас је казао и да 80 посто Србије не зна то да је тај радник у затвору и да је отац
Небојше Стефановића умешан у то, јер медији са националном фреквенцијом о томе не
извештавају и нема одакле то да сазна.

  

Извршни директор ЦеСИД-а Бојан Клачар оценио је да у овом случају није испоштован
Закон о заштити узбуњивача. Чињеницу да јавност након 20 дана сазнаје да је
узбуњивач у притвору оценио је као нетранспарентност. "Реакције државних органа су
изостале, надамо се да ће реакције уследити. Ово је важан случај који је изазавао
велику медијску пажњу, али није добио епилог који очекујемо", казао је Клачар.

  

За професореку БУ у пензији Србијанку Турајлић, хапшење узбуњивача је једна од
најстрашнијих вести која се чула у последње време. "То је искорак режима у један још
мрачнији период", сматра Турајлић.

  

Турајлић: Србија гори, а ми се чешљамо

  

Гости Утиска недеље дискутовали су и о бојкоту предстојећих избора и условима у
којима се они припрепремају, а заједничка оцена је да постоје проблеми у изборном
процесу и да услови нису идеални.
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  Ђилас је оценио да не очекује да ће се ишта променити када је реч о изборним условима."Ја нисам човек насиља, ја у револуције не верујем, али ово ће ескплодирати и прерашћеи мене и Сергеја и Бошка када будемо рекли - људи, немојте", рекао је Ђилас и додао даје у вечери када су учесници протеста "Један од пет милиона" упали у РТС он ушао 10минута касније, како би смирио ситуацију.  Ђилас је навео и да нема намеру да у парламенту седи са посланицима попут МаријанаРистичевића и да слуша њихов, како је навео, увредљив говор.  Србијанка Турајлић, оценила је да су услови катастрофални и све лошији, јер је властсве бахатија.  Ипак, она истиче да се власт мења на изборима и пита шта је алтернатива томе.  Указује и на то да, уколико опозиција не изађе на изборе, постоји бојазан да ће "Вучићдобити апсолутну власт чак и у кућним саветима". "Србија гори, а ми се чешљамо",констатовала је Турајлић и упитала шта је циљ опозиције, осим тога да се иде по Србијии прича о бојкоту.  

  Извршни директор ЦеСИД-а сматра да услови за фер и поштене изборе у Србији непостоје на "идеалном нивоу". "Неједнаки услови, уз минимум демократије, медијскидисбаланс и мешање партијских и државних функција", то Клачар наводи као највећепроблеме у изборном процесу.  (Бета, Фонет)  
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