
Савез за Србију: Нови полицијски час је продукт сулудог политичког иживљања режима над грађанима Србије; Позивамо на протест у среду у 18 часова испред Филозофског факултета у Београду
уторак, 07 јул 2020 19:32

Након вечерашњег Вучићевог обраћања јавности на којем је саопштио нове мере, СЗС
најавио је протест против полицијског часа за среду, 8. јул у 18 сати на Платоу
Филозофског факултета у Београду.

  

  

Савез за Србију оцењује да је најава Александра Вучића о најновијим мерама
ограничења забране кретања и полицијског часа у трајању од три дана након експанзије
епидемије, која је последица одржавања лажних избора и масовних спортских догађаја,
наставак сулудог политичког иживљавања над грађанима Србије.

  
  

Protest protiv policijskog časa i suludog političkog iživljanja režima nad građanima Srbije.
  
  Sutra, sreda, 08.07.2020. u 18,00, Plato Filozofski fakultet, Beograd. 
  
  Obavezne maske i propisno rastojanje.
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  — Savez ZA Srbiju (@SavezZaSRB) July 7, 2020    

Након лажних избора враћа се полицијски час, на шта смо упозоравали. Реч је о превари
грађана најнижег моралног нивоа. Због лажних података којим су обмањивани грађани
режим мора да кривично одговара , као и чланови Кризног штаба.

  

Указивали смо, могло би се рећи и молили, да се не организују избори у епидемиолошки
ризичним условима, док епидемија траје. Противили смо се масовним скуповима, попут
утакмица на којима је присустовало десетине хиљада људи. Државно руководство све
време давало је лош пример грађанима.

  
  

Blokiramo ulicu upravo! pic.twitter.com/QiZpruU6EY

  — Marko (@MarkoOd5Miliona) July 7, 2020    

У међувремену је истекао мандат Народне скупштине и Владе и Вучић је неуставно
преузео сву власт.

  

Пре проглашења ванредног стања поједини чланови Кризног штаба исмевали су се
корона вирусу, након тога имали смо најригорозније мере ограничења кретања и
ограничавања права грађана. А после је државни врх давао пример неодговорног
понашања и показао тотални аматеризам и недораслост проблему.

  

Veza između naroda i AV mi pomalo nalikuje na vezu žene i njenog zlostavljača. On eskalira u
iživljavanju i ograničenjima,a ona se klacka između nade da će se on promeniti i osećaja da
mora biti da zaslužuje batine,jer je nešto pogrešila.

— Санда Рашковић Ивић (@sanda_SRI) July 7, 2020    

Савез за Србију још једном тражи да се формира Кризни штаб од стручних људи који ће
управљати кризом поводом епидемије, а да се Александар Вучић изузме од доношења
одлука за које је нестручан, а посебно зато што је евидентно психолошки нестабилан и
ненадлежан.
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https://twitter.com/SavezZaSRB/status/1280567175833681922?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/QiZpruU6EY
https://twitter.com/MarkoOd5Miliona/status/1280570624704946176?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/sanda_SRI/status/1280558433872359425?ref_src=twsrc%5Etfw
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Све ово представља ново кршење Устава и коначно преузимање власти од једног човека
и увођења диктатуре, кроз злоупотребу епидемије.

  

(Савез за Србију, Данас)
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