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 Савез за Србију предложио је организаторима округлог стола на Факултету политичких
наука да се на дневни ред у понедељак стави обавезујући документ који ће потписати
представници власти и опозиције, а који предвиђа да до 15. септембра дође до промена
у РТС и РЕМ кроз скупштинску процедуру. У супротном треба објавити бојкот, саопштио
је СзС.

  "Ако то власт прихвати, онда има смисла наставити даље разговоре и договоре око
преосталих услова за слободне изборе", саопштио је Савез за Србију и додаје да ако
власт не буде спремна да прихвати овакав договор то значи да је време за проглашење
бојкота наредних парламентарних избора.  

  

"Питање слободе медија није питање само 45 дана током трајања изборног процеса, већ
пре свега медијских слобода између два изборна циклуса када у Србији влада тотални
медијски мрак. Уколико власт сутра не буде спремна да прихвати један овакав договор,
то значи да не желе никакав договор, а посебно не желе ништа да промене у сфери
слободе медија која је кључни предуслов за фер и поштене изборе", наводи се у
саопштењу.

  

СзС наводи да овакав формат разговора не приближава ономе што су захтеви
опозиције, потписника Споразума са народом и организатора протеста "1 од 5 милиона".
Истиче се да округли сто не представља обавезујуће директне преговоре између власти
и опозиције и да теме нису закључци и препоруке Стручног тимапротеста "1 од 5
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милиона".

  

"Да бисмо коначно дошли до испуњења захтева са протеста који су одржани у више од
100 градова и општина широм Србије у последњих девет месеци, мора доћи до
директних преговора власти и опозиције који би били окончани обавезујућим
заједничким документом на који би обе стране ставиле свој потпис и који би одмах био
примењиван у потписаним роковима. Ако тога нема, онда је свако учествовање
представника власти у било каквим округлим столовима и другим разговорима само
фингирање и одуговлачење како би се потрошило време до избора без икаквих
суштинских уступака", наводи се у саопштењу Савеза за Србију.
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