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Надамо се што скоријем почетку међустраначког дијалога, спремни смо, за разлику од
власти која би све урадила да тај дијалог не почне никада, каже потпредседник Странке
слободе и правде (ССП) Борко Стефановић за Н1. Из платформе за преговоре издваја
четири најважније тачке: оснивање министарства за спровођење избора, увођење
паралелног информативног уредништва на РТС и РТВ, увођење новог тела које ће се
бавити контролом електронских медија током изборног процеса, као и одвајање датума
локалних и других избора.

  

  

Странка слободе и правде, Демократска странка и Покрет слободних грађана упутиле
су писмо посланицима Европског парламента, у коме наводе да би дијалог власти и
опозиције требало да почне што је пре могуће, јер, како су навели, већа одлагања могу
наштетити процесу дијалога и умањити шансе за постизање споразума који би био
прихватљив за све стране.
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„Ми имамо честу комуникацију са парнерима у ЕУ, нарочито у Европском парламенту,
тако да је ово писмо сублимација свих ставова везаних за реалну слику и неопходност
што скоријег почетка дијалога. Ми имамо земљу у којој је базицно право људи да бирају
кога хоће на изборима трајно угрожено већ девет година, писмо је било само један од
начина на који комуницирамо, да прикажемо на реалан начин оно што режим у Србији
крије од својих грађана и других ван Србије“, рекао је Стефановић у емисији Н1 Студио
Ливе.

  

Председник Скупштине Србије Ивица Дачић разговараће следеће недеље са
председником Спољнополитичког одбора Европског парламента Дејвидом
Мекалистером о наставку, динамици, темама и учесницима медјустранчког дијалога.
Дачић је одбацио критике да опозиција чека његов позив. „Ако неко схвати дијалог као
жеље и поздраве слушалаца или очекује да ће им то донети прелазну владу, они су на
погрешном путу“, рекао је Дачић.

  

„Мекалистер јесте задужен за организацију и давање мандата мисији која ће доци у
београд, да ли ће то бити Фајон и Билчик или још неки људи, постоје назнаке да ће се
тај тим проширити, а не зна се ни када ће почети. То зависи и од пандемије, али
очигледно је да постоји жеља опозиције и Европског парламента да он почне што пре, а
Ивица Дачић и Вучић би све урадили да тај дијалог не почне никада“, казао је
Стефановић.

  
  

Дачић покушава да баци 'камуфлажу' причама о техникалијама, о Мекалистеру

    

Дачић, како каже, покушава „да баци камуфлажу причама о техникалијама, о
Мекалистеру“.

  

„Мислим да то никога не занима, и да је основно питање да ли ћемо у Србији добити
законске, демократске изборе и слободу да одлучујемо о сопственим животима“, додао
је Стефановић.

  

На питање да ли је опозиција спремна за почетак тог међустраначког дијалога, каже:
„Ми смо спремни и данас поподне, мање-више завршавамо неке детаље о Платформи о

 2 / 4



Борко Стефановић: Власт нам не прави никакав уступак кроз дијалог, ово је само поступање по законима – а то су њене обавезе; Не желимо да се ствари преселе на улицу, већ мирни трансфер власти 
петак, 22 јануар 2021 20:53

преговорима које смо послали свим политичким организацијама, НВО, појединцима,
веома смо задовољни, постоје бројне реакције на предлог платформе, имамо одличних
предлога, један је партије Небојше Зеленовића, а тиће се националних фреквенција и
телевизије, 99 посто свега је завршено, ми смо спремни и чекамо почетак дијалога“.

  

Говорећи о Платформи за преговоре под окриљем Европског парламента о условима за
слободне и поштене изборе, Стефановић каже да се у њој налазе четири кључне тачке:
„Прва је да тражимо увођење министарства за спровођење избора, које ће именовати
поверенике у јавним предузећима и установама којима управља држава, како би се
онемогућиле уцене над бирачима. Друга кључна тачка је увођење паралелног
информативног уредништва на РТС и РТВ, које би радило сваког другог дана, а чије би
чланове предложио НУНС (Независно удружење новинара Србије)“, рекао је
Стефановић.

    

Како је рекао, суштина тог захтева је да „истина после девет година уђе на РТС и РТВ“.

  

Трећа кљућна тачка платформе је, каже Стефановић, увођење новог еснафског тела
које ће се бавити контролом електронских медија током изборног процеса.

  

И као четврта важна ставка је раздвајање локалних избора од осталих најављених.

  

Стефановић је изразио наду да ће ову платформу прихватити и остале странке
опозиције и невладине организације.

  

„Ми ћемо учинити све да што већи број политичких актера из опозиције, невладиног
сектора и истакнути појединци се прикључе, и да станемо у јединствени грађански
фронт, јер нас чека враћање слободе у медије и контрола избора, тренутно живимо у
дубокој политичкој кризи“, нагласио је потпредседник ССП.

  
  

Ако не буде било решења кроз дијалог, онда ће се ствари преселити на терен ван
институција и на улицу. Ми то не желимо, немамо на то утицај, ми кроз дијалог желимо
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на последњи могући начин да договоримо услове са режимом

    

Ако не буде било решења кроз дијалог, каже Стефеновић, онда ће се ствари преселити
на терен ван институција и на улицу.

  

„Ми то не желимо, немамо на то утицај, ми кроз дијалог желимо на последњи могући
начин да договоримо услове са режимом. И не праве они нама никакав уступак, ово је
само поступање по законима, не раде они нама никакве уступке. То су ваше обавезе и ви
имате да их испуните. Ми не желимо да се ствари преселе на улицу, ми желимо мирни
трансфер власти, то је цивилизацијска тековина. А они ниподаштавају све наше
предлоге јер се плаше, јер знају да грађани знају да ова власт не може да реши њихове
проблеме, имамо више од 70 мртвих лекара у епидемији, људи раде за 35 хиљада
динара, а неко им каже – или радите или ћемо довести неке људе са стране да раде“,
закључио је Стефановић.

  

(Н1)
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