
Владимир Орлић: Они из опозиције који су вређали Мекалистера и Билчика - сада им пишу писма и од њих траже помоћ
четвртак, 21 јануар 2021 09:09

Члан Председништва СНС Владимир Орлић реаговао је данас на вест да је део
опозиције у Србији писао посланицима Европског парламента, у коме су тражили да
међустраначки дијалог почне што пре, и додао да они који су у својим изјавама и
саопштењима вређали Мекалистера и Билчика сада од њих траже помоћ.

  

  

У саопштењу достављеном медијима, Орлић наводи да себе тај део опозиције назива
„проевропском”, те упитао да ли су они који су, како наводи, демолирали РТС, пребијали
новинаре, демолирали Скупштину, пребијали народне посланике..., заиста „европски”.

  

„Нико чудом да се начуди: куд, од свих, баш она мала група самопроглашених „генија”,
која сваке недеље целу ЕУ учи памети „шта и како треба” - сада пише писма и моли за
услуге. Још и адресира на Д. Мекалистера и В. Билчика, као да је мало пута баш њих
двојицу вређала у својим саопштењима и изјавама”, навео је Орлић, пренео је Танјуг.
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Додаје да та опозиција, која је, подсећа, бојкотовала сваки дијалог, сада тврди да „не
могу да дочекају” да дијалог између власти и опозиције почне.

  

Странка слободе и правде, Демократска странка и Покрет слободних грађана упутиле
су писмо посланицима Европског парламента, у коме наводе да би дијалог власти и
опозиције требало да почне што је пре могуће, јер, како су навели, већа одлагања могу
наштетити процесу дијалога и умањити шансе за постизање споразума који би био
прихватљив за све стране.

  

(Политика)

  

Видети још:  ДС, ССП и ПСГ у писму Дејвиду Мекалистеру: Недостатак политичке
воље за искрен дијалог, већ смо били сведоци покушаја владајућих партија да
преваре и Европски парламент и српску јавност
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