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Бурна расправа водила се на данашњој седници Скупштине Србије између премијерке
Ане Брнабић и посланика Двери Бошка Обрадовића, Ивана Костића и Борка Пушкића, у
којој је председница Владе названа "господином" након што је овај покрет
окарактерисала као неофашистички. Расправа је завршена тако што је посланицима
Двери председник парламента Владимир Орлић изрекао опомене.

  

  

Након расправе са председником Двери Бошком Обрадовићем, Ана Брнабић је рекла:

  

„Мени је јасно какав сте ви покрет и каква је ваша животна филозофија, неофашистичка
додуше, с којом се ја дубоко не слажем и никада није пролазила у Србији. Колико год
цокћете, то је политика чистих гена и то је фашизам и расизам, не знам зашто
одмахујете главом пошто је председник ваше странке рекао да је то фашизам и расизам.
Ви пичате о младима, о наталитету о домаћим компанијама а онда питате зашто
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дигитализација. То је улагање у наше младе људе“ рекла је Брнабић и додала да није
сигурна да је тим младим људима „чист српски ген и да су се можда некад укрштали са
Мађарима, Шпанцима…“.

  

Затим је говорећи о улагању у здравству и помоћи породицама и мајкама, додала:

  

„Верујем да кад бисте ви дошли на власт ви бисте то условили српски геном, па она мајка
која би не дај Боже затруднела са неким из иностранства, не би могла да се кандидује
за родитељски додатак, помоћ породици, издвајање за новорођену децу. Знајући наш
народ никада нећете моћи да одлучујете о овим стварима“, рекла је Брнабић.

  

Затим је реаговао посланик Двери Борко Пушкић, назвавши Брнабић „господином
премијером“.

  

„Указујем на повреду пословника члан 109, где су се употребљивали увредљиви изрази
од госпође премијера или господина премијера Републике Србије. Наиме, она је јако
крупну глорификацију употребила да смо ми неофашистички покрет…“, рекао је Пушкић.

  

pic.twitter.com/SqJPWTGaoz

— ДВЕРИ (@SPDveri) December 5, 2022    

Реаговала је потпредседница парламента Снежана Пауновић, која је у том тренутку
председавала седницом.

  

„Ако реагујете на увреду, онда не смете да узвратите увредом“, рекла је Пауновић и
Пушкићу искључила микрофон.

  

Онда су се у расправу укључили и лидер Двери Бошко Обрадовић, као и потпредседник
Иван Костић.
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„Грађани Србије, традиционална Србија је увређена да ми у трећем мандату имамо на
месту председника Владе Ану Брнабић. То је срамота за нашу историју и традицију,
увреда за све хришћанско и традиционално. То је пљување и понижавање свега онога
што је нама свето“, рекао је Обрадовић.

  

Бурна расправа са председником Скупштине Владимиром Орлићем завршила се
изрицањем опомена посланицима Двери.

  

Бошку Обрадовићу су изречене две опомене, а Костићу и Пушкићу по једна.

  

Бошко Обрадовић: Бранимо своју и част Србије!
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Желимо да укажемо на крајње некоректно и безобразно понашање председника Владе
Републике Србије Ане Брнабић, која је на једну веома озбиљну, одговорну и
конструктивну економску критику буџета за 2023. одговорила називањем Двери
неофашистичким покретом.

  

  

Ми, антифашисти и потомци српских антифашиста, никада нећемо дозволити да нас
било ко вређа и тако назива. То је за нас питање части. То посебно нећемо дозволити
Ани Брнабић која још увек није одговорила на питање да ли су њени преци били на
страни нацизма у Другом светском рату.

  

Уместо да председавајући упозори и казни председника Владе због вређања народних
посланика и Посланичке групе Српски покрет Двери-Патриотски блок, председник
Народне скупштине који није био у сали када се ово вређање догодило, кажњава
опоменама три народна посланика Двери која су узела у заштиту своју и част Србије.
Позивамо председника Народне скупштине др Владимира Орлића да повуче изречене
опомене, а председника Владе да пружи извињење свим члановима и присталицама
Српског покрета Двери који су увређени њеним клеветама.
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(Нова.рс, Двери)
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