
Уједињена Демократска странка на заседању Главног одбора донела одлуку да не учествује на изборима
субота, 14 септембар 2019 15:20

Главни одбор Уједињене Демократске странке, коју ће чинити ДС, Социјалдемократска
странка и Заједно за Србију, одлучио је на данашњој седници да странка не учествује на
предстојећим парламентарним изборима због како се наводи, "очигледне неспремности
режима да обезбеди елементарне услове за поштене изборе и слободно изражавање
воље грађана".

  

  

Уједињена ДС је у саопштењу навела да бојкот избора "није циљ" политике странке али
и да та одлука "не значи одустајање од борбе за демократску трансформацију државе и
за слободне и поштене изборе".

  

"Управо супротно, одлука о бојкоту избора под овим околностима, значи још снажнију
борбу за промену изборних услова од које нећемо одустати. Ту борбу настављамо не
само у земљи, већ и кроз сарадњу са Европским парламентом, Европском комисијом и
другим међународним институцијама и представницима", стоји у саопштењу.
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Додаје се да ће Уједињена Демократска странка активно радити на демократској и
институционалној обнови земље кроз борбу за слободне изборе и поштовању вредности
солидарности, слободе и одговорности.

  

"Рад на томе подразумева и рад на убрзаном и формалном уједињењу и обнављању
Демократске странке, јер сматрамо да једино велика Демократска странка има
организационе потенцијале и акумулирано искуство изборних и политичких победа,
неопходно за промене овог режима", пише у саопштењу.

  

Демократска странка је претходно на данашњем заседању Главног одбора апсолутном
већином донела одлуку да неће учествовати на изборима, али да ће наставити активно и
перманентно борбу за стварање услова за одржавање слободних и поштених избора,
као и комуникације са Европским парламентом, међународним организацијама и
представницима у борби за демократске изборне услове.

  

"С обзиром да не постоје елементарни услови за слободне и поштене изборе, да власт
није испунила ниједан заједнички захтев опозиције и није прихватила ниједан од
предлога групе независних стручњака, нити је показала било какву искрену намеру за
суштинским променама, околности у којима су немогући избори, Демократска
странка-уједињена неће учествовати на изборима", одлучено је на ГО ДС.

  

Лутовац: Режим нам не оставља други избор

  

Председник Демократске странке Зоран Лутовац изјавио је на седници Главног одбора
странке да је једини одговор на понашање режима - бојкот избора.

  

"Режим интензивном медијском кампањом која се често претвара у хајку, узурпацијом
институција и суспензијом права, не оставља простора за другачији одговор од бојкота
као средства борбе. Он није дам себи циљ, већ је делотворно средство притиска.
Морамо бити прецизни, без калкулисања. Јасно и одговорно. Одлуку доносимо на време
и она мора да буде јасна, недвосмислена и правовремена", изјавио је Лутовац, а
саопштила ДС.
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  Лутовац је на Главном одбору поновио да се "није априорно одбацивао ниједан став иопредељење", али да нема другог избора.  Како је пренео ДС, Лутовац је на почетку излагања подсетио да је "15. септембар Дандемократије".  "Ни данас, ни сутра, у Србији нема демократије, зато је задатак и обавеза ДС дадоследном борбом оствари тежње и слободарске и еманципаторске наде", казао је.  Лутовац је сумирао седам година владавине Александра Вучића, називајући ихкатастрофалним.  "Србија је после седам година аутократија, заробљено друштво и живи се неупоредиволошије него раније", констатовао је Лутовац и илустровао показатељима о сиромаштву,неједнакости и емиграцији.  Политичка култура је на најнижим гранама, нема политичке и правне одговорности, немаподеле власти, медији нису слободни, а право је инструмент оних који владају, додао је.  У условима непостојања социјалног дијалога, каже Лутовац, радници све теже живе.  Политичке слободе и политичка култура су на свакодневном удару власти. Толеранцијаи пристојност била је и биће обележје деловања и садржај залагања ДС, нагласио јеЛутовац.  "Радимо у оквиру Савеза за Србију на промени околности које су изразито негативне.Имали смо искуства из властите прошлости и дужни смо из тога извући поуке, а несаплитати се, враћати и лутати погрешним путем", рекао је Лутовац, а саопштила ДС.  Према његовим речима, од ДС зависи има ли бојкота или не.  "Од ДС зависи да ли ће избори бити поштени и слободни...Ово није одлука проистеклајуче, данас, ово је одлука која већ годину дана сазрева", указао је Лутовац позивајућичланове да гласају за бојкот избора и "донесу одлуку којом доказују да јавне, општеинтересе ставе изнад појединачних".  (Н1)  
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