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Потпредседник Странке слободе и правде (ССП) Борко Стефановић у емисији Студио
Н1 ливе је изразио наду да ће јединствена опозиција после Нове године кренути у
преговоре са представницима власти под окриљем Европске уније око услова за
одржавање наредних избора. "Ако немамо минималне услове за изборе, онда и немамо
изборе. Ми морамо добити те услове, да би смо сви заједно изашли на те изборе",
истакао је Стефановић.

  

  

Подсетимо, ових дана се навршило две године од напада на њега и активисту Левице
Србије Бобана Јовановића. Стефановић је у Крушевцу, где се напад и десио крајем
новембра 2018. године, рекао је да од тада ништа у Србији више није исто.

  

"Нажалост, суочени смо са ужасним бројевима умрлих иу заражених у Србији, а то је
вест која окупира наше грађане, и то је оно чиме људи треба да се баве и заштите.
Имамо власт која није учинила довољно и неозбиљно приступила целој овој ситуацији са
коронавирусом. А да није исто ништа у односу на тај новембар од пре две године, када
су покушали да нас убију у Крушевцу је чињеница је да имамо власт која није тако

 1 / 3



Борко Стефановић: Ако немамо минималне услове за изборе, онда и немамо изборе
четвртак, 26 новембар 2020 16:38

монолитна и која је спровела лажне изборе у јуну", наводи Стафановић.

  

Он додаје да чињеница да на тим изборима није изашло ни 40 одсто грађана Србије
показује да је бојкот потпуно успео.

  

"То је председник Вучућ и потврдио тиме што их је сам ограничио на годину и по дана",
истиче Стефановић.

  

Он истиче да се након инцидента који се десио у Крушевцу "Србија пробудила", а да су
"људи у преко 70 општина протестовали сваке недеље".

  

"То је пробудило снагу и наду и показало грађанима Србије да је могуће да се
ослободимо од овог напредњачког јарма и њихове коруптивне и насилничке власти.
Протести су довели до потписивања Споразума са народом који је потписало преко
100.000 грађана Србије. Опозиција је напустила Скупштину Србије и скупштине општина,
онда смо позвали грађане на бојкот избора и на те изборе није изашло ни 40 одсто
грађана Србије", подсећа Стефановић.

  

Србија првак Европе у корупцији и најнижим платама и пензијама

  

Он истиче да је власт својом политиком довела до ситуације да је наша земља "првак
Европе у корупцији и најнижим платама и пензијама".

  

Коментаришући изјаву Билчика да ће европски парламентарци комуницирати са
Скупштином Србије око најважнијих питања, Стефановић сматра да се "Билчик мало
забунио", као и да је "вероватно мислио на зградау парламента, као место у којем ће се
разговарати под окриљем Европске уније".

  

Стефановић је као предуслове за легалне изборе навео "отварање" РТС-а и заштиту од
злоупутребе и крађе избора".
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Тражимо пун паритет заступљености у медијима

  

"Ми тражимо изван изборне кампање, у целокупном изборном програму РТС-а, пун
паритет заступљености не само опозиције, већ и људи који су ван странака, који имају
критички став према овој власти", навео је Стефановић.

  

Заложио се и за формирање министарства које би се бавило одржавањем слободних
избора, као и да би њега требало да предводи нека нестраначка личност коју би
предложила опозиција.

  

Он поручује Билчику да "у Србији не постоји опозиција у парламенту", као и да имамо
"једноумни белоруско севернокорејски парламент".

  

Стефановић се нада да ће након Нове године кренути преговори између јединствене
опозције и власти под окриљем ЕУ око услова за одржавање избора.

  

(Н1) 
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