
Драган Ђилас: Вучић je лично одговоран за смрт свих људи који су преминули од коронавируса у последњих месец дана
субота, 04 јул 2020 17:33

Александре Вучићу, почетком маја си саопштио да смо победили корону. Јуче је од
корона вируса умрло 11 људи. То је највећи број преминулих у једном дану од почетка
пандемије. Александре Вучићу, лично си одговоран за смрт сваког од њих, као и за све
који су преминули у последњих месец дана. Лично си одговоран за сваког човека који се
заразио у последња два месеца. Одговоран си зато што си са намером стварао
атмосферу да короне нема само да би направио своје нелегитимне, лажне и бесмислене
изборе - навео је председник Странке слободе и правде Драган Ђилас у отвореном
писму председнику Србије Александру Вучићу.

  

  

Отворено писмо Ђиласа Вучићу преносимо у целости:

  

"Александре Вучићу, почетком маја си саопштио да смо победили корону. Јуче је од
корона вируса умрло 11 људи. То је највећи број преминулих у једном дану од почетка
пандемије. Александре Вучићу, лично си одговоран за смрт сваког од њих, као и за све
који су преминули у последњих месец дана. Лично си одговоран за сваког човека који се
заразио у последња два месеца. Одговоран си зато што си са намером стварао
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атмосферу да короне нема само да би направио своје нелегитимне, лажне и бесмислене
изборе.

  
  

Одговоран си зато што си снимао спотове у којима си говорио да короне нема. Зато што
си једини у Европи дозволио да се фудбалске утакмице играју пред публиком на чуђење
и згражавање целог света 

    

Одговоран си зато што си снимао спотове у којима си то говорио, зато што си једини у
Европи дозволио да се фудбалске утакмице играју пред публиком на чуђење и
згражавање целог света. Зато што си дозволио тениске турнире, концерте, рад ноћних
клубова, зато што си пред скупштином Србије правио митинг на који си довео на хиљаде
својих присталица... 

  

Одговоран си зато што си направио атмосферу да је опасност прошла. И то си радио
свесно и са намером. Јер само у таквој атмосфери си могао да одржиш своје изборе.
Само у таквој атмосфери су твоји активисти могли да иду људима на кућу и да од њих
траже да буду твој сигуран глас.

  

Одржао си најнепоштеније и најбесмисленије изборе у историји Србије, натерао милионе
грађана да уђу у просторије у којима је било више десетина људи без икаквих мера
заштите. Једни су изашли јер су се плашили да ће ако не изађу остати без посла или ће
бити малтертирани на сто и један други начин. Други су изашли јер су удављени у
најцрњој пропаганди и није им пало на памет да је ико способан да лаже да је опасан
вирус побеђен.

  
  

Одговоран си зато што си направио атмосферу да је опасност прошла. И то си радио
свесно и са намером. Јер само у таквој атмосфери си могао да одржиш своје изборе

    

У марту си за корону оптужио народ. Народ који није разумео да то кад му кажеш да
једна ракија убија корону, да је корона мање опасна од обичног грипа, да ћемо
направити вакцину ако треба, да слободно путују у Италију у ствари му кажеш да треба
да се чува. То си урадио само да би на силу расписао своје лажне изборе.
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Са народа си прешао на гастарбајтере који су се кад су остали без посла вратили у своју
отаџбину. Напао си их да су нам донели вирус и да си их ти, својом милошћу, пустио да
се врате кући.

  

Претворио си Србију у затвор, приморао пензионере да више од месец дана само кроз
прозор удишу свеж ваздух и да шетају од собе до кухиње, терао их да купују хлеб по
мраку; плашио нас да ће нам бити мала гробља; иживљавао се и над људима и над
псима; изјавио да мораш да смислиш нешто горе од сајма; оптужио опозицију да је
желела да корона победи и да што више људи умре. Све ово си радио покушавајући да
прикријеш закаснелу реакцију државе у борби против вируса.

  

Кад је корона почела да се додатно разбуктава крајем маја оптужио си студенте да би
данас опет, као на почетку, крив био цео народ.

  
  

Сви смо криви, сви осим тебе и људи којима си се окружио, а који само климају главом и
спроводе све што ти замислиш. Зато и кажем да си крив ти. Јер сви они не постоје. Они
су ти

    

Обрнуо си цео круг и вратио се на почетак. Сви смо криви, сви осим тебе и људи којима
си се окружио, а који само климају главом и спроводе све што ти замислиш. Зато и
кажем да си крив ти. Јер сви они не постоје. Они су ти.

  

Ниси нас послушао скоро ни за шта смо предлагали. Ни у марту кад смо говорили да
треба заштити здравствене раднике и предложили ти пакет економских мера, ни у
априлу када смо ти говорили да пустиш напоље пензионере и децу са аутизмом, ни у
мају када смо ти рекли да одложиш изборе јер изборима угрожаваш здравље људи.

  

Време је показало да смо за све били у праву. Али ти никога не слушаш, јер ти знаш
најбоље.
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Са судбином овог народа и државе се поиграваш већ скоро деценију. Сада се почео да
се играш и људским животима и то се мора зауставити.

  
  

Престани да мрзиш. Мржња никоме ништа добро у животу донела није. Престани да
мрзиш своје политичке противнике, људе које другачије мисле, престани да мрзиш свој
народ

    

Хитно се мора формирати влада стручњака коју неће чинити политичари него људи иза
којих ћемо стати сви, без обзира на политичку опредељеност. Влада спаса, влада која ће
са подршком целог народа ући у решавање здравствених, економских али и свих осталих
проблема са којима се као друштво сусрећемо. Влада која ће пре свега зауставити даље
пропадање земље, а затим изградити инстутуције које су разорене и која ће кад се ти
основни проблеми реше омогућити услове за фер и поштене изборе. То је једини начин
да преживимо и као држава и као народ.

  
  

Хитно се мора формирати влада стручњака коју неће чинити политичари него људи иза
којих ћемо стати сви, без обзира на политичку опредељеност. Влада спаса, влада која ће
са подршком целог народа ући у решавање здравствених, економских али и свих осталих
проблема са којима се као друштво сусрећемо

    

И за крај нешто лично. Престани да мрзиш. Мржња никоме ништа добро у животу донела
није. Престани да мрзиш своје политичке противнике, људе које другачије мисле,
престани да мрзиш свој народ. Јесам однео помоћ у Нови Пазар, онолико колико смо
моји пријатељи и ја могли да обезбедимо. Сто постељина и више хиљада маски и
рукавица. Нисмо се сликали. Нисмо правили помпу. Ишли смо да би ти људи знали да и
ми у Београду мислимо на њих.

  

Мене не занима ко је које вере, то је мој народ, то су грађани Србије и престани да им
пребројаваш крвна зрнца. Престани да говориш како си ти некоме дао милионе евра
помоћи, јер ти ниси дао ништа. То што си носио је дао сваки грађанин ове земље. И ти и
ја,и сви други, дали смо по један евро да би неко добио помоћ вредну неколико милиона
евра. То су државне паре и то што ти државу третираш као своје приватно власништво
ту чињеницу не може да промени.
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Све си урадио да владаш сам. Сам ћеш и да сносиш одговорност.

  

Понављам још једном. Србија у најхитнијем могућем року мора да добије:

  

- Нови кризни штаб за борбу против вируса са независним лекарима

  

- Техничку Владу која ће моментално зауставити потпуни распад државе

  

Ово није питање опозиције и политичке борбе. Ово више није питање ни твоје политичке
и личне незајажљивости. Ово је питање националног спаса, спаса државе и спаса
живота људи".

  

(директно.рс)
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