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Председник покрета Отаџбина Марко Јакшић оценио је вечерас у Београду да су
локални избори на Косову, који се одржавају идућег викенда, нелегални и да је
лицемерно позивати Србе да изађу на њих.

  

  

На трибини у организацији покрета Ослобођење, Јакшић је казао да "криминалне
структуре", за које тврди да су под контролом председника Србије Александра Вучића,
застрашују народ и терају га да изађе на изборе.

  

"Ипак, и на прошлим изборима се велики број Срба одазвао бојкоту, упркос претњама",
навео је Јакшић, а саопштио је покрет Ослобођење.
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Према Јакчићевим речима, Вучић је потписивањем Бриселског споразума "прихватио
кризе" у вези са регистарским таблицама и хапшењима на северу Косова, као и честим
упадима специјалних јединица РОСУ.

  

"До 2013. године, Србија је имала око хиљаду полицајаца на северу и цивилну заштиту
од 500 људи, дуж целе обале Ибра. Све то је расформирано или предато Приштини.
Срби су остављени без заштите", рекао је Јакшић.

  

Председник покрета Отаџбина казао је да према међунардоном праву све на Косову и
Метохији припада Србији и да "ми нисмо требали ту ништа да дирамо".

  

"Међутим, актуелна власт већ годинама ради и против међународног права и против
суверенитета Србије", тврди Јакшић.

  

Председник покрета Ослобођење Млађан Ђорђевић казао је на трибини да до 2013.
године није било ниједног упада РОСУ, а да су они сада редовни.

  

"(Премијер Косово Аљбин) Курти их користи да би демонстрирао својим бирачима и
западу да контролише целу територију Косова и Метохије", оценио је Ђорђевић.

  

Како је додао, Вучић сада покушава да се извуче од одговорности за Бриселски
споразум пребацујући кривицу на потписивање на Ивицу Дачића.

  

"Сви знају да то није истина, да је споразум договорио и да га примењује Вучић и тако ће
остати упамћен у историји. Уосталом, он у сваком сучељавању са Приштином доживи
пораз, на штету Србије", навео је председник покрета Ослобођење.
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Трибина је одржана поводом најновијих дешавања на Косову, у оквиру серијала
"Разговори са народом", које покрет Ослобођење организује сваке седмице, осврћући се
на најактуелније политичке, националне и друштвене теме.

  

(Бета)
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