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НОВИ САД - Лидер Савеза војвођанских Мађара Иштван Пастор изјавио је да та странка
још размишља о преиспитивању односа у владајућој коалицији, пошто ни након неколико
месеци нису отклоњени неспоразуми између његове и Демократске странке.

  

У изјави за Дневник Пастор је рекао да му је лидер ДС и председник Србије Борис
Тадић још пре месец дана на страначкој прослави СВМ обећао да ће лично иницирати
састанак двојице лидера, али да то тог сусрета ипак није дошло.

  

"Председник Тадић је тад рекао да ће разговоре инцирати он, и то кроз неколико дана,
али се досад ништа није десило", рекао је Пастор.

  

Додао је да СВМ, због незадовљства испуњавањем коалиционог споразума с ДС
потписаног пре годину, његова странка озбиљно разматра могуће кораке које ће повући
ускоро.

  

"Коначну одлуку донећемо почетком септембра, а тај рок смо задали сами себи јер смо
мислили да летњи период треба искорисити за међустраначке разговоре, до којих,
нажалост, још није дошло, не нашом кривицом. И ми ту немамо много могућности, имамо
свега три-четири опције", најавио је Пастор.

  

Није, међутим, желео да наводи о којим опцијама је реч, али је казао да је свакако једна
од њих и ускраћивање подршке коалицији владајућој у Скупштини Србије.

  

Лидер СВМ је навео да то нема никаве везе с актуленим прегруписавањем странака на
политичкој сцени и најавама из Г17 плус о формирању странке региона, нити с
окупљањем блока социјалдемократских странака око ДС.

  

"Ми себе не видимо у тим новим страначким блоковима. Ми ћемо покушати да се
самостално позиционирамо и да тражимо политичке партнере на странама где је то
могуће", навео је он.

 1 / 2



Иштван Пастор: Преиспитујемо подршку владајућој коалицији
петак, 24 јул 2009 15:52

  

Пастор каже да упркос тренутном затишју, СВМ није одустао од војвођанског статута,
који је покрајински парламент усвојио још у октобру прошле године. Ипак, како истиче,
веома је скептичан у погледу могућности скоријег изјашњавања Скупштине Србије о том
акту.

  

"Ништа нам друго не преостаје него да ту тему (Статут) држимо под притиском. И то
ћемо чинити, без обзира на то што су у овом случају шансе за померање с мртве тачке
једнаке нули. Изгледа да смо се навикли на то да се по десет година ништа не дешава,
па се на крају покаже да се нешто ипак мора десити", рекао је Пастор.

  

(ФоНет)
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