
Борис Тадић: Бојкот може бити и против Вучића, али нажалост - и за Вучића
понедељак, 14 октобар 2019 21:09

Међустраначки дијалог нема смисла уколико му не претходе непсоредни разговори
представника представника Европског парламента и опозиције, изјавио је лидер
Социјалдемократске странке Борис Тадић у интевјуу за "Данас" и оценио да је погрешно
оптуживати за издају странке које се нису или још нису одлучиле за бојкот избора.

  Тадић каже да разговори немају смисла уколико у њима не учествују све релевантне
опозоционе странке, као и релевантни представници странака на власти.   

"Власт оптужује опозицију да је неодговорно приступила овом дијалогу, а они се нису
удостојили ни да на међустраначки дијалог дођу председници њихових странака", рекао
је Тадић.

  

  

Он сматра да се "не може водити дијалог са Вучићевим емисарима који су ту само да
пренесу његове поруке".
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Не би требало тајити да бојкот има и спорне елементе у себи јер се на крају може
догодити да Вучића, а посбено део међународне заједнице, нелегитимност избора неће
дотицати колико потреба да се на Косову испоручи нека врста признања. То садашњу
'бојкот опозицију' може ставити дугорочно у тешку позицију

    

"То није дијалог већ, заправо, само политичка фарса наставка монолога у којем живимо
седам година", оценио је Тадић.

  

Он каже да је бојкот избора "свакако изнуђен политички процес јер у Србији скоро осам
година не постоје нормалне околности за слободно изјашнајвање грађана на изборима".

  

"Не би требало тајити да бојкот има и спорне елементе у себи јер се на крају може
догодити да Вучића, а посбено део међународне заједнице, нелегитимност избора неће
дотицати колико потреба да се на Косову испоручи нека врста признања. То садашњу
'бојкот опозицију' може ставити дугорочно у тешку позицију", оценио је Тадић.

  

Бивши председник Србије и лидер СДС указује како "бојкот може бити и против Вучића,
али нажалост, и за Вучића" јер се налазимо "у врло деликатној ситуацији избора правог
пута".

  

Тадић сугерише да одлука за или против бојкота "не сме и не може бити критеријум за
одређивање 'праве' и 'лажне' опозиције" и да свако има право да донесе сопствену
одлуку о томе да ли је бојот исправан или не.

  

"Нико нема право да ту одлуку намеће под имплицитним претњама да ће бити жигосан
као идајник опозицијие", рекао је Тадић за "Данас".

  

(Данас)
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