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 Странка слободе и правде Драгана Ђиласа саопштила је данас након седнице
Председништва шта су њени почетни услови за учешће на изборима 2022. најављеним
након што је председник Србије и СНС-а Александар Вучић најавио да ће нова влада
трајати најдуже до председничких избора, који ће се одржати заједно са редовним
београдским и ванредним парламентарним.

  

Председништво Странке слободе и правде, одржано јуче у Београду, констатовало је да
је Вучић скраћењем мандата Владе на једну трећину и најавом ванредних избора
потврдио да Скупштина и Влада Србије немају легитимитет и да је бојкот као први корак
у демонтажи режима у потпуности успео, наводи се у саопштењу ССП. Даље се наводе
три неопходна услова да би опозиција, односно ССП учествовали на изборима, међу
којима је и то да не буду истовремено одржани на више нивоа како је најављено.

  

„У складу са планом за смену ове нестручне, бахате и криминализоване власти, следећи
корак јесте дефинисање услова за фер и поштене изборе, чију примену ће гарантовати
Европски парламент. Странка слободе и правде сматра да је за слободне изборе
неопходно да се обезбеди:
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Слобода медија, са тежиштем на томе да јавни сервиси, РТС и РТВ, почну да врше
своју функцију. То не значи да је захтев да опозиција „уђе на РТС“, већ да на јавни
сервис уђе истина. За то је неопходно да јавни сервиси почну да информишу
грађане о свим важним друштвеним питањима. Неопходно је да на РТС-у људи чују
не само мишљења нестранацких личности наклоњених власти, него и оних који власт
критикују. Неопходно је и да се обезбеди једнака заступљеност власти и опозиције
у свим емисијама информативног програма. Неопходно је да и РТС и РТВ почну да
информишу грађане на бази ових принципа што пре, а најкасније девет месеци пре
расписивања избора.

  

Контрола предизборног, као и изборног процеса. Да би до тога дошло неопходно
је да се формира министарство за спровођење избора, чији је посао да обезбеди
грађанима да слободно бирају и спречи крађу гласова, а о чијем ће се формирању
договорити сви политички актери у дијалогу уз посредство Европског парламента.

  

Раздвоје председнички и републички, од покрајинских, београдских и локалних
избора, који се такође морају поново одржати.

  

У складу са уверењем да само заједно можемо победити режим који је угрозио здравље
људи, земљу довео на ивицу економског колапса и уништио демократију наставићемо
договор са нашим партнерима и свима који су против Вучићевог режима у циљу
дефинисања свих потребних услова за фер и поштене изборе на којима ћемо сменити
режим који нам свима краде живот“, поручује ССП.

  

(Данас)
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