
Балша Божовић: Руководство ДС направило очигледан превид, требало је одмах да осуди перформанс насиља Бошка Обрадовића
понедељак, 09 децембар 2019 21:53

Након што је прошло два дана од како је председник Двери "закуцао" на врата
Скупштине Србије ударајући српском заставом у њих, као посланик и члан Демократске
странке осећам потребу не само да се у име вредности и политике моје странке оградим
од таквог начина борбе против Вучићевог режима, него и да изразим жаљење и чуђење
што је руководство моје странке направило очигледан превид па то одмах није учинило,
рекао је у писаној изјави народни посланик ДС Балша Божовић.

  

  

"Овакви 'перформанси насиља' помажу Вучићу више него сва његова машинерија коју је
активирао да би се одржао на власти, јер само ојачавају његову замену теза у којој
покушава свакодневно да оптужи опозицију за све оно што заправо власт чини и против
чега се боримо. Ми немамо права да останемо неми на то. И немамо права да ћутимо ни
пред грађанима, ни пред нашим чланством, зато не сме да испадне да ћутањем
подржавамо оно против чега се наша странка увек борила", додао је.

  

Божовић је навео да су протести започели као одговор на насиље које спроводи режим
Александра Вучића.
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"ДС се не бори против Вучићевог насиља насиљем и ударањем заставом о скупштинска
врата, а млаке осуде других који говоре у име коалиције у којој се ДС налази нису
довољне. Знам да говорим у име огромне већине наших чланова када кажем да не смемо
више да допустимо да бранимо овакве иступе, него вредности за које се 30 година
боримо и нико нема право да ДС својим ћутањем или одобравањем утерује у исти кош са
онима који се на такав начин боре за фер и поштене изборе", сматра донедавни
председник београдског одбора ДС и додаје да је Демократска странка увек била и
остаће највећи противник свега што Вучић представља- његовог система вредности,
политике, шешељевских метода и насилничког понашања.

  

"Демократска странка је била и остала демократска и европска алтернатива свему томе
и остаје привржена одбрани вредности демократског друштва за које се бори 30 година.
И зато никакви савези не смеју стајати на путу нашој осуди насилничког понашања, а
поготово када такво понашање само ојачава насилничку власт", закључује Божовић у
изјави достављеној медијима.
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