
Данас: Реално да зелени блок има најјачу опозициону листу за Београд
понедељак, 27 септембар 2021 13:52

 Документ представника Европског парламента који су посредовали у дијалогу власти и
опозиције о изборним условима поделио је опозицију на ону (ССП, ДС, ПСГ и ПЗП) која
је напустила тај дијалог незадовољна предложеним решењима дан пред крај и ону која
је остала (ЗЗС, СДС, Двери, Народна странка), пише Данас. Овај лист наводи и да
"постоји реална могућност и да та зелено-лева платформа буде најјача опозициона
листа, чији ће кандидат требати подршку осталих".

  

У анализи Данаса наводи се да су за само недељу дана од завршетка дијаога неки из
такозване праве опозиције (СДС, Нова странка, Нова Србије, ГДФ, 1 од 5 милиона,
Толеранција, Влашка странка) постали чак и конструктивнији и од оних их из такозване
конструктивне опозиције (Двери).

  

У опсежној анализи Данас се бави и прегруписавањем у опозицији, али и већ издваја
две групације странака које би већ могле да иду у две засебне колоне – ону коју би
чинили ССП, ДС, ПСГ и ПЗП, као и блок зелених партија и покрета окупљених око
Заједно за Србију Небојше Зеленовића и иницијативе Не давимо Београд.
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Данас подсећа да је председник ССП Драган Ђилас рекао тајновито на конференцији
за новинаре у петак да ће се сами без помоћи ЕУ изборити у Србији као и да ће начин
бити познат наредних месеци.

  

Тренутно је извесно да ће ССП, ДС, ПСГ и ПЗП чинити једну од колона на изборима.

  

Бојкот, попут оног прошле године, није опција, а избора неће ни бити ако не буду
поштени, неке су од порука ове скупине.

  

Иако у свим овом партијама тврде да су европски оријентисани, јасно је да су врло
разочарани понашањем ЕУ према овдашњем режиму.

  

Из Заједно за Србију Небојше Зеленовића и иницијатива Не давимо Београд поручују да
са ССП, ДС, ПСГ и ПЗП разговарају о сарадњи и партнерству током изборног процеса,
дакле о ненападају, чувању леђа на локалу, како да представе различите идеје, али не и
о заједничкој колони.

  

Не давимо Београд, ЗЗС, покрет Александра Јовановића Ћуте, и остали партнери праве
зелено-леву платформу програмски и идеолошки блиских организација“ и у својој
колони, како сада ствари стоје, излазе на изборе.

  

Али су, како је рекао Добрица Веселиновић, из Не давимо Београд, спремни да подрже
кандидата за градоначелника Београда најаче опозиционе листе.

  

Која ће бити цена те подршке, остаје да се види у постизборним преговорима са онима
који им сада програмски и ни на који начин нису блиски.

  

А постоји и реална могућност и да та зелено-лева платформа буде најјача опозициона
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листа, чији ће кандидат требати подршку осталих.

  

(Данас)
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