SAZNANJA GONG-a
O KRŠENJIMA IZBORNE ŠUTNJE 16. 5. 2009. DO 19 SATI
Tijekom dana GONG je zabilježio pozive građana o kršenju izborne šutnje od strane političkih stranaka i
kandidata.
U više mjesta dijeljeni su letci i lijepljeni plakati.
Navodimo dojave građana po mjestima.
Zagreb i sjeverna Hrvatska
Građani su nam dojavili da su u općini Brdovec tijekom dana lijepljeni plakati HDZ-a.
Prema dojavama građana, u Križevcima su tijekom dana na zidu na gradskome trgu projicirani spotovi HSS-a i
HDZ-a.
U Zagrebu je na Trgu bana Jelačića održano okupljanje navijača na kojem se na mikrofon agitiralo za Milana
Bandića.
Građani su dojavili da su im tijekom dana u poštanske sandučiće ubačena pisma SDP-a.
Na području Zagreba jedna je kurirska služba tijekom dana dostavljala građanima SDP-ove razglednice sa
fotografijom Milana Bandića.
U Šoderici (Koprivnica) građanima su u sandučiće stavljeni letci SDP-a.
Dalmacija
Građani iz Splita su dojavili da su im tijekom dana u sandučiće stavljeni letci koalicije HDZ-HSS-HSLS.
Slavonija
U Slatini su jutros u 2:30 sati primijećeni plakati HDZ-a, na mjestima gdje su se u ponoć nalazili plakati SDP-a.
U Pakracu su tijekom dana u gradu osvanuli letci sa slikom nezavisnog kandidata za gradonačelnika Miroslava
Ivančića, uz natpis „Ovo je naš kandidat za gradonačelnika” te potpis SDP Pakrac. Letcima su prelijepljeni
plakati kandidata za gradonačelnika koalicije SDP-HNS te su podijeljeni građanima u poštanske sandučiće.
Ovime ne samo da se krši izborna šutnja već se i birače dovodi u zabludu u vezi toga tko je kandidat SDP-a za
gradonačelnika.
U Osijeku su danas postavljeni plakati na kojima se nalazi fotografija kandidata za osječko-baranjskog župana,
Vladimira Šišljagića u uniformi JNA. Dakle, riječ je o slučaju gdje se nastoji diskreditirati kandidata i to u vrijeme
izborne šutnje.
U mjestu Slobodna Vlast (Levanjska Varoš) kandidat Jozo Barišić je tijekom dana dijelio letke.
Istra, Primorje i Gorski Kotar
U Buzetu su građanima stizali automatski telefonski pozivi s porukom da izađu na izbore i svoj glas daju SDP-u.
Mediji
Građani su nam javili da je na Varaždinskoj televiziji danas emitirana emisija „Opasne veze“ televizije Z1 u kojoj
je gost bio Milan Bandić.

