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Председник Социјалистичке партије Србије Ивица Дачић изјавио је данас да је циљ
„историјског конгреса” да се та странка више никада не везује за лош економски положај
људи, санкције, ратове и политичка убиства.

  

„Направили смо радикалaн рез са прошлошћу, рашчистили све дилеме и поносни смо на
све добро што смо учинили. Извукли смо поуку из грешака и више их никада нећемо
поновити”, поручио је Дачић и изразио наду да ће СПС када буде одржан наредни
конгрес бити члан међународних организација Социјалистичке интрернационале.

  

Дачић, који је заменик премијера, нагласио је да СПС преузима одговорност за
обављање власти у временима која нису лака.

  

„Наша странка има реформски задатак да за време мандата у влади направи видљиве
резулатате, а кадрови морају бити стручни вредни и одговорни, јер ће их грађани само
тако препознати”, рекао је лидер социјалиста.

  

Према његовим речима, сви који злоупотребљавају поверење народа морају да буду
опозвани и смењени, што се односи и на функционе унутар СПС.

  

„Потребне су кадровске промене. Можемо да лажемо себе, а народ се може преварити
само једном. Очекујем да на овом конгресу изаберете најбоље и најспособнији. Морамо
сами бити бољи да би Србија била боља”, рекао је Дачић.

  

Он је навео да још није касно за предају кандидатуре за председника странке и позвао
оне који желе да то и учине, истакавши да му није драго што је једини кандудат за ту
функцију.

  

Дачић је поручио да је за СПС приоритет реализација циљева у Декларацји о помирењу
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са Демократском странком, а то су - очување државних и националних интереса, улазак
Србије у ЕУ, борба против кримнала и корупције, социјална правда и економски развој
Србије.

  

„То су наши заједнички циљеви и сигуран сам да их делимо. У интересу је Србије да их
што пре реализујемо”, подвукао је лидер социјалиста.

  

Он је истакао да је циљ странке одбрана националних интереса, али искључиво
политичким средствима и нагласио да СПС даје пун допринос решавању проблема у
бившој Југославији и на Косову и Метохији.

  

Дачић је казао да ће странка на чијем је челу дати све од себе како Србија не би дуго
чекала пред вратима ЕУ истакавши да је она држава која има са чиме да изађе пред
врата Европе.

  

(Блиц)

  

 2 / 2


