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Последњих дана у Демократској странци узаврела атмосфета. Сем тога што су два
главна одбора одржана паралелно, у Београду и Шапцу, председник странке Зоран
Лутовац покренуо је поступак и за искључење појединих чланова, међу којима су Балша
Божовић, Бранислав лечић и Радослав Милојичић. Повучени потезу отворили су питање
- да ли Демократској страни прети раскол?

  

  

Пре осам дана седница Главног одбора Демократске странке претворила се у сукоб два
табора - дела чланова и руководства.

  

Оставка председника странке Зорана Лутовца није се догодила. Нису се, међутим,
стишала ни неслагања међу супротстављеним. Због тога су и два главна одбора
Демократске странке одржана паралелно у различитим градовима. У Београду,
окупљене је предводио потпредседник странке Драгослав Шумарац, док је седницу у
Шапцу водио председник Зоран Лутовац. Међутим, напета атмосфера међу демократама
отворила је питање - да ли се Демократска странка дели?
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"Не верујем да се дели, ја верујем да мисле да имамо различито виђење о томе како
треба да изгледа Демократска странка и какву политику треба да води Демократска
странка", рекла је нада Колунџија, функционерка ДС-а.

  

  

"Демократска странка се апсолутно не дели,политика коју заступа Зоран Лутовац, а то
је политика бескомпромисне борбе против аутократског режима Александра Вучића има
недвосмислену подршку како међу апсолутном већином чланова Главног одбора, тако је
та подршка још већа међу самом базом, међу општинским одборима широм Србије",
истакла је Драгана Ракић, потпредседница ДС.

  

Иако, саговорнице Н1 тврде да се странка не дели, остаје нејсано како помирити две
струје и различите погледе око вођења политике? И док је намера групе која се окупила
у београдском Дому омладине,како кажу, уједињење раније отцепљених делова велике
ДС у нову већу партију, чланови окупљени око Зорана Лутовца поручују да се такве
одлуке могу доносити искључиво на легитимним седницама Главног одбора, која се
догодила у Шапцу.
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"А оно што се дешавало у Дому омладине ја бих то назвала неким неформалним
политичким скупом", оценила је Ракић.

  

Н1: На основу чега тврдите то?

  

Ракић: Разлози су апсолутно једноставни. Тамо, у Дому омладине, прво ни сви чланови
који су били присутни нису чланови ни Главног одбора, нити Демократске странке. Било
је чланова неких других политичких организација, и то никако не може бити Главни
одбор, њега сазива председник и Председништво.

  

  

Са њом се не слаже Нада Колунџија.
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"Испада сада да те кадија тужи и кадија ти суди, никада се у Демократској странци тако
нешто није десило и ми само хоћемо у статутарне оквире и да вратимо странку политици
због које су људи добровољно, то треба нагласити, немамо ми директора предузећа, ми
смо добровољна организација која се окупила да би се борила за некакве идеје и неке
вредности у друштву", казала је Колунџија.

  

Иначе, група окупљена око Драгослава Шумараца, указује и да је једини начин да се
ситуација у Демократској странци смири расписивање избора унутар странке. Међутим,
зелено светло за тако нешто, председник Зоран Лутовац још није дао.

  

(Н1)
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