Иван Стоиљковиќ бара ослободување на Вранишковски

Ниту една парламентарна партија не е за амнестија на Вранишковски,
што ја бара пратеникот Иван Стоиљковиќ, претседателот на Демократската
партија на Србите во Македонија, со предлог закон што го достави до
Собранието.Вмро- Дпмне енергично против. Либералите сметаат дека
судската власт е надлежна за случајот и партиите не треба да влијаат врз
одлуките што таа ги носи. Дуи нема изградено став по ова прашање.
Социјалдемократскиот сојуз ќе коментира дури кога ќе го добие прелдогзаконот за амнестија.
Кондарко вели дека секој политичар има право да предлага закон, но не
сме
го
виделе
за
да
кажеме
како
ќе
постапиме.
Груевски рече дека нема да го поддржат законот. Со законот што го
предлага Стоиљковиќ за кој пратениците ќе расправаат на 13- ти овој
месец, се предлага амнестија на Вранишковски и на други 10- тина лица кои
во последните шест години предизвикале национална, верска и расна
омраза.
,,Пресудата за Вранишковски е закана за односите со Србија и Црна Гора и
лош сигнал пред Европа, која може да биде едно од најпроблематичните
дополнителни прашања од европрашалникот,, го образложува Стоиљковиќ
неговото барање за слобода на Јован. Амнестија за Вранишковски денеска
побара и српската заедница во Македонија од каде најавуваат дека ќе
почнат со собирање потписи за негово ослободување од затвор. Во
писменото соопштение стои дека Јован не бил во затвор поради
финансиски криминал, туку поради вербален деликт, поради како што
пишуваат некаква расна, национална и верска омраза, што за нив
претставувало комунистички и антидемократски чин. Вранишковски веќе
еден месец ја изржува затворската казна во Идризово. Изминатиот период
Македонија се соочи со многу реакции и барања за ослободување на
поранешниот велешки владика, кого МПЦ го расчини поради самоволното
приклучување кон СПЦ. Писма за негова слобода до македонскиот државен
врв испартија вселенскиот и рускиот патријарх, како и поглаварот на
Католичката црква. Претседателот и Премиерот соопштија дека не можат
да се мешаат во судската власт, која во Македонија е независна.
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