
Двери, Заветници, ДСС и ПОКС: СНС хоће да спречи скуп за одбрану КиМ у петак у Београду, прете превозницима и врше притисак на запослене
четвртак, 16 март 2023 21:05

Парламентарне странке Нови ДСС, Заветници, Двери и ПОКС, које себе називају
државотворном опозицијом, објавиле су да без обзира на опструкције које чини Српска
напредна странка (СНС), очекују масован одзив грађана на националном окупљању за
одбрану Косова и Метохије, заказаном за петак, 17. марта у Београду.
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  На делу је незапамћена злоупотреба државног апарата у сврху очувања на властиједног човека, који жели по сваку цену да спроведе противуставан и антисрпскиспоразум ЕУ за Косово, оцењују те странке у саопштењу.  Истучу да „СНС на све начине покушава да спречи грађане да дођу на уредно пријављенскуп у Београду и искажу своје противљење де факто признању независности лажнедржаве Републике Косово, која је предвиђена француско – немачким споразумом“.  У саопштењу тих странака наводи се да су многи превозници са којима су грађани, којису желели да присуствују, имали договор о превозу били принуђени да откажу својеуслуге и да врате уплаћени новац под притиском напредњачког државног апарата.  Loading... Twitter embed code generator .twit2{height:221px;width:211px;} #favimg{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important} #twittwit{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important} Најчешће претње су им, како тврде те четири страке, упутиле локалне властинајављујући да ће им послати све могуће инспекције и затворити фирму, али и полицијакоја их шаље на ванредни технички преглед возила.  Осим тога, запосленима из опозиционих странака који раде у јавном сектору одређује серад у другој смени тог дана, како не би могли да крену на заказани скуп.  „Све ово неће спречити народ да каже јасно не капитулацији и издаји нашихнационалних интереса на Косову и Метохији, имплементацијом споразума који јеприхватио Александар Вучић“, наведено је у саопштењу.  Loading... Twitter embed code generator .twit2{height:221px;width:211px;} #favimg{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important} #twittwit{max-height:none!important;max-width:none!important;background:none!important} Разумемо страх власти од заједничког скупа странака које су добиле на задњимизборима поверење више од пола милиона грађана, али сматрамо скандалозним методекојима се власт служи да покуша да спречи оно што је немогуће спречити, да се народпобуни против издаје, истичу у саопштену ови ДСС, ПОКС, Двери и Заветници.  (Фонет)  
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