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Удружена опозиција Србије у понедељак, 10. августа, потписивањем споразума
странака и покрета о оснивању и заједничком деловању практично почиње да постоји.

  

  

Све странке и покрети који су чинили Савез за Србију, изузев Двери, биће део нове
флексибилније организације чији је циљ борба за медијске и изборне услове.

  

Осим њих Удруженој опозицији Србије прикључиће се Државотворни покрет
Слободана Самарџића, Покрет
Слободна Србија, Шумадијска регија, Грађанска платформа, Македонска партија,
а највероватније и 
Демократски савез војвођанских Мађара.
Очекује се да ће се УОС придружити и бројни поједници.

  

Слободан Самарџић, лидер Државотворног покрета, потврдио је за Данас да ће његов
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покрет од понедељка бити део Удружене опозиције Србије, јер, како каже, циљ је да се
обједине све снаге које су заинтересоване да се изборе услови за нормалан живот,
услови за медијску равноправности, као и изборни услови.

  

„Овакво стање и читава политика ове власти је неодржива, нетранспарентна и
неуставна. Све је наопако и све се води из једног центра“, истиче Самарџић.

  

Саша Младеновић, председник Извршног одбора Покрета Слободна Србија, који је
настао издвајањем из ПСГ, објашњава за наш лист да од самог старта његов покрет
активно учествује у стварању једне идеолошки различите организације, чији је циљ
заједничка борба за поштовање медијских и изборних услова.

  

„У протекле три године Грађанска платформа је била снажан заговорник заједничког
наступа опозиције према недемократском режиму Александра Вучића са основним
циљем не само да се смени бахата, корумпирана и некомпетентна власт, већ да се
промени наопаки систем. Следећи тај циљ, Грађанска платформа је била део свих
заједничких активности опозиције: народни посланици Соња Павловић и Јован
Јовановић учествовали су од самог почетка и доследно истрајали у бојкоту заседања
обесмишљене Народне скупштине. Недвосмислено смо подржавали грађанске протесте,
потписници смо Заједничких услова за спровођење слободних и поштених избора, као и
Споразума са народом, и, конацчно, поштујући потписани Споразум, бојкотовали смо
лажне изборе. Уверени да се само заједничким наступом опозиције може сменити
режим Александра Вучића, бићемо и међу оснивачима Удружене опозиције Србије.
Удружена опозиција ће бити организована на другачијим основама него што је то био
Савез за Србију, који је, осим чвршће структуре, имао и јасан идеолошки предзнак. Због
свега тога, не само Грађанска платформа, већ и неке друге странке и политичке
организације, које ће сада бити део Удружене опозиције, остале су ван тог савеза.
Очекујемо да ће овај нови, шири и флексибилнији приступ окупљању опозиције, који је
отворен према свима који се доследно боре против актуелног режима, убрзо довести до
стварања услова за одржавање слободних и поштених избора, односно до смене власти
Александра Вучића“, истичу за Данас у Грађанској платформи.

  

Ово удружење основано је у време председничких избора 2017. а бивши посланици Соњ
а Павловић
и Јован Јовановић су раније били у покрету Доста је било.
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Ђорђе Вукадиновић, уредник Нове српске политичке мисли, коментаришући критике да
је Удружена опозиција Србије само препаковани Савез за Србију који је променио име,
каже за Данас да је реч о организацији која ће имати суштински другачију структуру и
другачију форму удруживања.

  

  

„Удружена опозиција Србије биће једна флексибилнија и флуиднија форма
опозиционог организовања која нема претензију да буде програмска коалиција.
Постоји само једна кључна тачка која повезује чланице будуће Удружене
опозиције, а то је борба против режима и за успостављање демократских, медијских
и политичких услова који би наравно омогућили демократске изборе. УОС неће
бити ни СЗС, ни ДОС, чак није ни коалиција. То је нешто између ДЕПОС-а и Савеза
за промене са минималним заједничким нитима које повезују чланице“, објашњава
Вукадиновић.

  

Додаје да баш због те лабаве организације не види разлоге због којих су Двери, које су
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биле у чврстом Савезу за Србију, сада одлучиле да пут наставе самостално.

  

И политиколог Цвијетин Миливојевић сматра да је логично што је Савез за Србију,
односно Савез за бојкот престао да постоји, јер се унапред знало да има орочену мисију.
Он каже да ипак није очекивао да ће се та мисија завршити 21. јуна, већ је очекивао да
ће та опозиција окупљена око СЗС формирати неку врсту паралелног парламента.

  

„Но било како било не видим ништа необично и нелогично у формирању Удружене
опозиције Србије. Једино ми је нелогично како ће УОС третирати неке политичке
странке за које се мора признати да су опозиционе, иако су учествовале на изборима. Не
знам да ли ће за них бити места. Али ако и УОС настави борбу на неенергичан начин као
и до сада и оваквим темпом обраћања грађанима не могу нешто много да постигну, јер
без активизма нема резултата, осим да рачунају да Вучић направи неке гафове“, каже
Миливојевић.

  

Додаје да би УОС могао да искористи неколико кризних ситуација, то су ковид,
чињеница да је мали број грађана изашао на изборе, Косово, а од краја септембра
вероватно и економску кризу.

  

Разумео сам, каже Миливојевић, да је циљ УОС да изнуди ванредне парламентарне
изборе, или макар да се добро припреми за изборе који следе, председничке и
београдске.

  

„Уколико то не учине, мале су шансе за успех“, закључује Миливојевић.

  

(Данас)
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