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Na prvoj sjednici Vlade smanjiti ćemo financiranje stranaka za 80 posto!
Na današnjoj konferenciji za novinare #Premijer Milan Bandić govorio je o položaju
Republike Hrvatske u međunarodnoj politici te najavio kako će od sljedećeg tjedna
predstavnici svakog resora i budući ministri u novoj Vladi RH iz Koalicije za Premijera
hrvatskim građanima detaljno predstaviti sve točke dnevnog reda prve sjednice
Vlade. Na konferenciji su uz Milana Bandića bili i potpredsjednice Stranke rada i
solidarnosti Jelena Pavičić Vukičević i porf. Ana Stavljenić Rukavina te financijski
direktor stranke Slavko Kojić.
Čelnik Koalicije za Premijera Milan Bandić istaknuo je kako Hrvatska treba biti lider u
regiji i razvijati dobrosusjedske odnose s državama, a budući hrvatski premijer mora
okupljati, a ne razdvajati te prestati s iracionalnim svađama s EU kakve su započele
nakon "Lex Perkovića".
"Nedopustivo je da ljudi koji su do prije nekoliko godina Tuđmana nazivali zločincem,
sada mu žele dati Markov trg, koji su branitelje nazivali pogrdnim imenima, sada im
se dodvoravaju, koji su htjeli ukinuti vjeronauk, sada govore o moralnim
vrijednostima. Posebno sam osjetljiv na Bosnu i Hercegovinu koju taj bivši premijer
sada tako gadljivo omalovažava. Treba jasno reći da su takvi ljudi izgubili svaku
vjerodostojnost te da nemaju više što tražiti u politici!", rekao je Milan Bandić.

Dok se ostali politički takmaci bave politikanstvom, fingiraju sukobe, smatra nadalje
#Premijer Milan Bandić, Koalicija za Premijera timski priprema mjere i programe
kojima se Hrvatska i hrvatski građani mogu napokon početi izvlačiti iz problema.
"Sa mnom su ovdje ljudi s kojima sam posljednjih 26 godina timski radio u gradu
Zagrebu. Dokaz su naših pet mandata. Stoga će od sljedećeg tjedna svaki član moje
ekipe i budući minister, predstaviti točke dnevnog rada prve sjednice Vlade RH.
Jedna od točaka je smanjenje za 80 posto izdavanja za političke stranke. Ona iznose
u posljednjih 25 godina 1, 5 milijardi kuna! Pa za te novce smo mogli izgraditi Pelješki
most, a oni su to potrošili na svoje stranačke uhljebe. Zato kada kažu da nema
novaca za besplatne udžbenike te institut majke odgajateljice, koji će biti osnovan na
sjednici Zagrebačke gradske skupštine sljedeći tjedan, znajte da lažu.", naglasio je
Milan Bandić.
Fotografije za slobodnu objavu možete pronaći na našoj službenoj web stranici:
http://www.premijerbandic.hr/80-posto-cemo-smanjiti-financiranje-stranaka/
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