
Борис Тадић позвао све опозиционе лидере на састанак о новој стратегији деловања: Једна колона није реалистично решење и тај пројекат само користи Вучићу
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Председник Социјалдемократске странке Борис Тадић упутио је позив свим лидерима
опозиције на састанак о новој стратегији опозиционог деловања, саопштено је из СДС.

  

  

Састанак је заказан за среду, 16. септембар, у 12 часова у просторијама Тадићеве
странке.

  

"Ово је први пут да сам упутио овакву иницијативу у ових осам година, јер сам до сада
желео да дам прилику свим другим опозиционим лидерима који су излазили са својим
предлозима", рекао је Тадић и додао да се нада да ће се одазвати овом позиву, као што
је он указао поверење свим њиховима досадашњим предлозима.

  

Некадашњи председник Србије каже да је учествовао и у неким пројектима, по предлогу
других лидера опозиције, иако није био уверен у њихов успех јер, како каже, јединство
опозиције му је било изнад свега.
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"Предлагање ове иницијативе свакако не значи да желим да преузимам лидерску улогу
у опозицији, а стратегија коју предлажем је управо усмерена на прекид те борбе за
место првог на Титанику. У том смислу, сујете не би требало да буду разлог за
неодазивање на позив који сам упутио", поручио је.

  

Он је додао и да је већ након ових избора изјавио да једна колона није реалистично
решење и да се показало да тај пројекат доноси више користи Вучићу, него опозицији.

  

"Зато предлажем стратегију за коју сам уверен да је најбољи и најбржи пут за победу
над овим режимом, јер је то стратегија у којој би коначно све наше разлике почеле да
раде за нас, а не против нас", закључио је Тадић.

  

Ко се све одазвао?

  

Председник Покрета слободних грађана (ПСГ) Сергеј Трифуновић рекао је за агенцију
Бета да ће се одазвати Тадићевом позиву, јер је, како је навео, "увек отворен за
разговоре и очекује здраве и конструктивне предлоге. То је све што у овом тренутку
могу да кажем".

  

Међутим, председник Покрета "Двери" Бошко Обрадовић каже да неће присуствовати
састанку, јер Тадић не може бити "модератор" опозиционих разговора.

  

"Да је бивши режим на челу са Борисом Тадићем био добар, не би 'напредњаци' (СНС)
дошли на власт. То што је садашња власт још гора, не значи да треба да се вратимо на
бивши режим", оценио је лидер Двери и додао да се опозиција мора договарати и да је
потребан сваки вид сарадње у рушењу актуелне власти.

  

"Српски покрет Двери ће се увек одазвати разговорима у оквиру опозиције, али унапред
предлажемо да модератор буде неко ко до сада није био на власти. То може бити и
надстраначка личност око које се сви слажемо", рекао је он.
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Заменик председника Странке слободе и правде, Борко Стефановић рекао је Бети да
не жели да коменатрише Тадићев позив.

  

Остале опозиционе странке нису могле да кажу да ли ће доћи на заказани састанак.

  

(Н1, Бета)
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