Душко Марковић: Закон о слободи вероисповести је утицао на пад подршке ДПС-у, неправедан је
понедељак, 21 септембар 2020 22:45

Душко Марковић каже да је Закон о слободи вероисповести значајно утицао на пад
подршке ДПС-у на парламентарним изборима и најавио кадровске промене у странци.

Марковић је за Телевизију Црне Горе рекао да је ДПС кренула у доношење тог закона
са најбољим намерама, како би се решило још једно отворено питање, јер су имали
намеру да уреде слободу вероисповести и једнак правни положај верских заједница.

"Упозорени смо да није паметно у изборној години доносити овако тешке законе, али смо
сматрали да не треба да се наслеђени проблеми преносе на следећу Владу. Тај закон је
само неправедан зато што је укидао монопол Српској православној цркви", рекао је
Марковић.
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Марковић је рекао да је СПЦ био кључни политички актер који се није само борио против
закона, већ се умешала у изборни процес и формирање опозиционе листе.

"Имали смо непримерену ситуацију, досад невиђену у свету. Покренута је
институционална, медијска кампања тим структурама у Црној Гори и имали смо литије
које су трајале пуних осам месеци. СПЦ је своје свештенике укључила у изборну
кампању, претње, проклињање гласача ДПС-а, бацање клетве на покољења оних који
би гласали за овај закон. Невиђени амбијент, атак на слободну вољу грађана и једино
што је било демократски у овом процесу је дан избора у ком је излазност била велика",
нагласио је Марковић.

Он је истакао и да је његова партија потврдила демократски капацитет признањем
изборних резултата, те да је на тај начин потврђено да су нетачне тврдње опонената да
ДПС не може изгубити изборе у демократском амбијенту, већ да ће свим силама бранити
власт.

Марковић је рекао да није очекивао да ће се овако манипулисати овим законом и да је
велики број грађана поверовао у наводе СПЦ-а што се одразило на изборни резултат.

"Ми смо били у једном тренутку затечени. Знали смо да ће СПЦ бити против закона,
водио се дијалог са руководством Митрополије црногорско-приморске, да их убедимо да
нема скривене намере, већ потреба државе да среди односе са Црквом, али нажалост
шири интереси су били изнад националног и државног", додао је он.

Марковић је истакао да је ДПС већ више година у току изборног процеса под сталним
ударом креирања нових афера.

"Морам рећи да ми нисмо налазили најбоље одговоре на те пропагандне нападе.
Слажем се са свим да су те афере умањиле наш углед, нарушиле политички рејтинг и
сигурно се један број гласача окренуо против нас", истакао је Марковић.

Он је рекао да је било грешака у кадровској политици, да су оне биле болне, али да не
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могу умањити значај и квалитет огромног броја професионалаца и стручних људи у
државној администрацији који су, како каже, допринели модерној и европској Црној
Гори.

Најавио је и кадровске промене у партији које ће уследити након комплетне анализе
изборних резултата. Оне су, како је рекао, предвиђене статутарним документима.

"Ми уживамо велику подршку грађана, али овај је резултат испод наших очекивања и
због тога су кадровске промене потребне. Не мислим да је то само кључно питање
странке, ми ћемо као опозициона странка имати прилику да другачије делујемо, да
етичке карактеристике партије буду израженије", додао је Марковић.

Он је истакао да је циљ политике ДПС-а да се врате на власт већ на следећим изборима.

Марковић је рекао да било добро да Црна Гора што пре добије нови парламент и Владу,
али да тек треба да се види демократски капацитет нове власти.

Он очекује добру сарадњу нове власти са председником државе Милом ђуканвићем.

"Нова влада и председник државе морају да сарађују. Став председника ђукановића је
да нема намеру да опструира рад нове Владе, већ да доприноси њеној функционалности
и ефикасности. Верујем и да ће нова Влада обезбедити квалитетну сарадњу са
председником државе. Инсистирање на његовој смени су хистерични захтеви", нагласио
је Марковић.

Он је саветовао политичким противницима да не лицитирају са политичком моћи
ђукановића, оценивши да је она "неспорна".

ДПС је на изборима освојила 30 мандата и појединачно је најача странка, али нема
већину за формирање владе. У току су преговори три коалиције које су освојиле укупно
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41 мандат око формирања нове владе.

(Бета)
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