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 Председник Покрета слободних грађана (ПСГ) Сергеј Трифуновић изјавио је да одлуку
о бојкоту избора ПСГ још увек није донео, као и да није ни помишљао да је донесе у
наметнутом року до 15. септембра, пише недељник НИН у данашњем издању.

  

  „Нити ћемо је (одлуку) донети зато што је тако неко уфиксирао без икаквог претходног
помена и договора. Поготово је нећемо донети ако тај неко још почне и да врши
притисак“, рекао је Трифуновић у интервјуу за НИН.   

Навео је да одлука зависи од много посложених фактора као што је исход разговора на
Факултету политичкух наука (ФПН) и то да ли ће се нешто суштински променити у
погледу изборних услова.

  

„Ако се то не деси у догледно време, онда је та најскупља српска реч ‘бојкот’, која је чак
и ‘Косово’ вратила у магацине, врло извесно решење. Но, бојкот никако не сме бити циљ,
већ средство“, навео је Трифуновић.

  

Коментаришући то што се одређени потези ПСГ-а тумаче као „припрема за учешће на
изборима“, Трифуновић је навео да је једини начин на који ти потези могу да се тумаче
поштовање и спровођење Споразума са народом, који је, како је оценио „споран и
непрецизан у превише тачака“.

  

„Прилично несавршен и незавршен документ пун рупа, али смо га потписали као акт
добре воље и поштоваћемо га до краја“, рекао је Трифуновић.
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Говорећи о најави председника Србије Александра Вучића о доласку ОЕБС-а неколико
месеци пре избора како би се утврдило да су сви изборни услови фер и поштени,
Трифуновић је навео да је то „добро, али да није довољно“.

  

„ОЕБС надгледа изборни процес, а не креира га. Али је свакако добар сигнал да Европа
од Србије није баш скроз дигла руке и да ипак виде шта се овде дешава“, рекао је
Трифуновић.

  

Трифуновић је изјаве Вучића да ће „ПСГ прећи цензус“ оценио као део његовог
поткусуривања са лидерима Савеза за Србију (СзС) Драганом Ђиласом и Вуком
Јеремићем и осталим вишегодишњим ривалима.

  

„Да им покаже да је тамо неки покрет који нема пас за шта да уједе, који окупља неке
нове људе и на чијем је челу пропали наркоман који краде паре од болесне деце, јачи од
њих који су професионалци и чије организације граде прекаљени политичари“, рекао је
Трифуновић.

  

(Бета)
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