
Београд: У Дому омладине одржан скуп покрета „Демократе Србије“; Бранислав Лечић: Боримо се и борићемо се за ДС - и српска војска се повлачила преко Албаније, па се ипак вратила у Србију и победила
недеља, 28 фебруар 2021 18:30

У Дому омладине у Београду одржан је скуп Демократа Србије, новог покрета чији је
лидер Бранислав Лечић поручио да се ради о „социјалдемократској, либералној причи
која сада добија политичку форму“, али је истакао да се није реч о новој странци, јер се и
даље „боре и бориће се за Демократску странку (ДС)“.

  

  

Уочи скупа који је почео минутом ћутања за Ђорђа Балашевића, у сали са биоскопским
платном на коме је пројектован лик убијеног премијера и председника ДС Зорана
Ђинђића, Лечић је рекао да је главни задатак Демократа Србије да формирају причу
коју ће препознавати демократе широм наше земље, како би се окупили, створили
критичну тачку и оборили владајући режим.

  

На питање зашто не формирају посебну политичку партију, с обзиром на то да наводе
како имају и чланство и политички програм у виду Декларације која је прочитана на
скупу, Лечић је одговорио да и даље траје правна и политичка борба за Демократску
странку, коју режим већ девет година третира као проблем, а која је од стране Драгана
Ђиласа повучена како би била покорна.
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„Ми смо се отели контроли, ми нисмо људи који смо послушници, имамо своју политичку
мисао и зато смо се окупили – било би логично да су промене у ДС верификоване
законски али, као што видите нису, јер то одговара режиму, јер је он бирао ко ће му бити
опозициони противник, и закључио да је бољи овај који има 0,4 одсто него неко ко може
да расте“, рекао је Лечић.

  

Он се осврнуо на одлуку Министарства за државну управу и локалну самоуправу, које је
одбацило захтев да буде уписан као председник Демократске странке, али и нагласио
како није решење ни да они са подршком режима униште „ову форму Демократске
странке“.

  

Ситуацију у којој се Демократе Србије тренутно налазе у односу на Демократску странку
упоредио је са повлачењем српске војске преко Албаније у Првом светском рату, која се,
како је нагласио, ипак вратила у своју земљу и победила.

  

Оснивање „активног покрета демократа“, како га је назвала, говором је отворила Вида
Огњеновић.

  

„Позивамо грађане који виде како демократски принципи у овој земљи све више личе на
маскараду и испуњавање форме, да нам се придруже да као покрет демократа правимо
демократски зид против заглупљивања друштвене акције“, поручила је Огњеновић.

  

(Фонет)
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