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Активиста покрета Не давимо Београд (НДМБГД) Радомир Лазовић изјавио је за Н1 да
је тај покрет одлучио да упрскос свему учествује на изборима и да су за њих у фокусу
пре свега Београд и градски избори, али да постоје велике шансе да изађу и на
републичке изборе. На питање да ли су у НДМБГД непринципијелни због одлуке да
изађу на изборе у ситуацији у којој, што се изборних услова тиче ништа није промењено,
он одговара: "Не бих рекао да смо непринципијелни, бијемо битку коју мислимо да
можемо да добијемо".

Он је у емисији „Иза вести“ рекао да је ово тренутак у ком би требало размислити да
Београд буде прва степеница у смени криминалне власти у Србији.

Поводом председничких избора, каже да су у НДМБГД спремни да са осталим
странкама опозиције разговарају о председничком кандидату и да виде шта су идеје
других организација. „Оно што је нама важно је да постоји отвореност и конструктиван
приступ који имамо у заједничком деловању“, рекао је Лазовић.
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Истакао је и да му је тешко да се изјашњава „о фотороботу“ будућег кандидата
опозиције, као и да се око неких питања НДМБГД не слаже са другим странкама, али
додаје да су спремни да подрже оног ко има највише шансе за успех. Он је нагласио да
ће, ако се не дође до праве особе, и НДМБГД размислити да понуди некога.

„Видећемо и да ми понудимо некога ко је особа вредна да заузме ту функцију“, каже.

Лазовић не негира да су изборни услови доста слични као пре две године и у
претходном изборном циклусу, да му се чини да нема промена на боље и да може да се
очекује слична ситуација као у претходном циклусу.

Он ипак истиче да у том покрету нису криви што изборни дијалог није успео. „Учинили
смо све да у њему истакнемо све проблеме које имамо, да нађемо савезнике у
међународној заједници“, рекао је Лазовић.

На питање да ли су у томе успели, каже да јесу и да су тренутно неки од њих у посети
Србији, а ради се о групацији зелених. Он ипак додаје да савезнике нису пронашли међу
људима из ЕУ који су требали да обезбеде да међупартијски дијалог донесе резултате.

Упитан зашто сада сматра да је „битка“ излазак на изборе, а у прошлом циклусу су
говорили да је то бојкот, у ситуацији када од изборних услова ништа није промењено, он
каже да је то пре свега заједничка одлука свих у организацији.

„Ми ћемо резултате бојкота и целог међупартијског дијалога видети на овим
резултатима“, каже.

Лазовић додаје да је већина у НДМБГД за то да је неопходно на изборима тражити да
слободна воља грађана буде пренесена на одборничка места у Београду.
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На питање да ли се цела опозиција није довољно служила свим средствима да поправи
изборне услове, он каже да се „много лако критички односимо према оном што опозиција
може да уради у овом тренутку“ будући да је „екипа која отела државу“ без икаквих
скрупула.

Он каже и да се НДМБГД није одлучио да заједно са другима крене у трку за Београд
јер су се сва ранија удруживања завршила тако да су се брзо распала, подсећајући на
2018. годину и заједничку листу опозиције која се распала одмах након уласка у
парламент. Подсетио је и на то шта се дешавало са Савезом за Србију, као и са
Уједињеном опозицијом Србије.

Истиче и да је први циљ НДМБГД срушити Вучића, а потом и – хајде свако ко може да
ради заједно нека се удружи.

Упитан зашто неће у савез са групацијом око Ђиласа, Лазовић је подсетио да су и раније
говорили да су традиционалне политичке партије изневериле поверење грађана. „Ми
врло добро знамо како је изгледала политика коју су водили Јеремић и Ђилас и према
томе имамо отклон, али то сада не стављамо у први план“, рекао је Лазовић.

Он међутим није одбацио сарадњу са тим странкама после избора, будући да је како
каже њихов први циљ смена криминалне власти, али да су спремни на компромис, али не
на штету будућности Србије.

Кључно је, додаје, анимирати велики број људи да изађе на изборе, и да се смени
режим. „А онда ћемо да размишљамо како ћемо учинити да наша политика за Београд
буде спровођена“, рекао је Лазовић.

Рекао је и да су у НДМГБД радили прво истраживање у кругу симпатизера и чланова
којем се одазвало 3.000 људи и да је оно показало да људи желе да се наступи у
програмским колонама. Указао је и на резултате другох истраживања да људи желе да
гласају за нове политике, другачија лица и односе.
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Према том другом истраживању, НДМГБД и ССП су близу по подршци у Београду, а
први је СНС са 33 посто. „То је најмањи резултат да СНС има било где у градовима и
велика је шанса да их победимо. У коначници ћемо имати више гласова него СНС“, рекао
је Лазовић.

Он је рекао да је подршка НДМГБД у Београду више него дуплирана, и да ће дати све
што можем да буде смењен режим. „Београд може бити прва степеница ка томе“, каже.

„Београд је јако значајна цигла у зиду после које су многе ствари могуће“, каже.

Он је рекао да НДМГБД делује у свим општинама у граду а не само у централним. „За
нас је важно и то да ће мо након избора кренути у стварање у национално леве
организације на националном нивоу“, рекао је.

Прецизирао је да ће у трку за београд кренути заједно са организацијама Небојше
Зеленовића и Александра Јовановића Ћуте, да разговарају и са представницима
Покрета „Солидарност“, са Форумом Рома…Иде се ка томе да то буде зелено-леви блок
и на једним и на другим изборима, каже.

Он је истакао и да је наше друштво потпуно криминализовано, осврћући се на случај
Јовањица и цртање мете на челу људима који су истраживали тај случај. „Ако то
дозволимо као друштво, биће то озбиљна катастрофа“, каже.

Поводом информације да је надлежним службама поднета пријава да је направљен
договор да се ликвидирају полицијски службеници Слободан Миленковић и Душан
Митић, који су радили на случају Јовањица, Лазовић каже да би требало алармирати још
више јавност да се тим људима нешто не деси, јер од институција нема много вајде“.
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