
Драгана Ракић: Јуче је био само један легитимни Главни одбор Демократске странке у Шапцу и неформални скуп у Дому омладине; Тадић је већ ломио одборе ДС и делио чланство
понедељак, 29 јун 2020 18:47

Потпредседница Деморкатске странке Драгана Ракић нагласила је гостујући у Дану
уживо да је у недељу 28. јуна одржан само један Главни одбор ДС, и то онај у Шапцу,
док је у Дому омладине одржан "неформални скуп". Она каже да ју је изненадило
присуство Бориса Тадића у Дому омладине и додаје да је Тадић већ ломио одборе ДС и
дели чланство.

  

  

Ракић је прецизирала да је у недељу одржана само једна легална седница Главног
одбора, и то она у Шапцу, а да су неформални скуп у Дому омладине организовали гупа
чланова ДС, чланова ГО и чланова других партија.

  

"То је наставак нелегалне и нелегитимне сцене која се десила на степеништу
Мадленијанума. Све одлуке које је тај организациони одбор на степеништу
Мадленијанума изгласао не можемо да сматрамо да су то легални орани странке",
казала је Ракић.
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Неки су погрешно разумели причу уједињења у ДС. То није уједињење бивших или
садашњих функционера, већ да би Демократску странку отворили према грађанима и
према другим организацијама које су нам блиске идеолошки.

  

Упитана да ли се група из Дома омладине отцепити од ДС, она је рекла да су се сличне
ствари са сличним актерима и раније дешавале, а да је Борис Тадић, некадашњи
председник ДС, већ ломио одборе странке и делио њено чланство.

  

На констатацију да је то исти онај Борис Тадић са којим ДС жели да се уједини, Ракић
напомиње да ДС жели да се уједини са СДС, али и са другим странкама које деле исте
идеолошке вредности.

  

"Колегиница Нада Колунџија је у неким стварима у праву, а у неким није у праву. Неће
бити подела у ДС јер Зоран Лутовац и руководство ДС има несумњиву подршку у
чланству Главног одбора и у бази, чланству. Суштина је што су секретаријат и секретат
изашли из статутарних овлашећења и директно се мешали у политику странке",
објашњава Ракић у чему је проблем у ДС.

  

Она каже да су у последње време чланови ДС подносили разне иницијативе, и пита
зашто су се оне подносиле у јеку кампање за бојкот, месец дана пред изборе, а
иницијатива за сазивање Изборне скупштине два дана пред изборе. Додаје да су те
иницијативе покренуте да би се помогло председнику СНС Александру Вучићу и да се
фокус јавности са кампање бојкота пребаци на унутарстраначке ствари у ДС.

  

На изјаве окупљених у Дому омладине да убрзано раде на уједињењу, Ракић каже да то
што се тамо дешава није покретање уједињења, већ може да буде само да се демократе
учлане у неку другу странку или да се формира нова странка.

  

Упитана зашто већ није дошло до уједињења у ДС, гошћа Дана уживо каже да је више
разлога за то, а један од њеих је и пребацивање фокуса странке на вишемесечне
протесте грађана у којима је ДС активно учествовала и почетак кампање бојкота.
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Напомиње и да је за уједињење потребна промена Статута ДС, на чему се, како каже,
ради.

  

"Радили смо на новом статуту и у најскоријој будућности ће бити Главни одбор са једном
тачком дневног реда, а то је рад на Статуту, то јест подношење амандмана који ће
омогућити да дође до уједињења", објашњава гошћа Дана уживо.

  

(Н1)
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