
Вук Јеремић: Опозиција мора остати чврста у ставу да ће поново бојкотовати изборе, уколико власт покуша да „прода рог за свећу“ и не испуни минималне изборне услове
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Председник Народне странке Вук Јеремић изјавио је данас да Србију деле три
стратешка корака од „чемера у којем се тренутно налази до ситуације у којој је могуће
замислити промене“ – дијалог о изборним условима, јачање инфраструктуре
опозиционих странака и начин учешћа на изборима који би требало да буде „ако не
јединствен, онда бар блиско координисан“.

  

  

„Народна странка сматра да би изборе поново требало бојкотовати ако не буде
изборних услова који су бар полупристојни. Опозиција мора остати чврста у ставу да ће
поново бојкотовати изборе ако власт покуша да ’прода рог за свећу’ и не испуни
минималне захтеве опозиције, идеално јединствене. Ако та опција није на столу, не може
се преговарати“, рекао је Јеремић телевизији Нова С.

  

Јеремић је рекао да би у дијалогу о будућим изборним условима опозиција требало да
наступи озбиљно и консолидовано, а не са 15 преговарача који ће после сваке рунде
дијалога давати различите изјаве, него да има једног или два преговарача који би јасно
изложили шта је потребно да се промени како би у Србији избори били „бар полуфер,
полунормални и полупоштени“.
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„Други корак је да опозиција, након што је добила изборне услове или постигла нешто у
том дијалогу, има довољно озбиљну партијску инфраструктуру која ће бити у стању да
искористи боље изборне услове како би постигла бољи резултат. Џабе је ослобађање
или полуослобађање РТС-а ако нема политичке инфраструктуре која ће омогућити
човека на свакој бирачкој кутији, јер тамо где немамо контролора, тамо ће да покраду
изборе“, навео је Јеремић.

  

Јеремић је рекао да је трећи корак координисани наступ опозиције – у једној или више
колона.

  

„Али то је тек трећи корак, иако сви највише воле да управо њега дискутују. Он ће бити
на реду тек када сте ушли у шуму, ухватили зеца и направили ражањ“, додао је Јеремић.

  

Јеремић је навео да је председник Србије Александар Вучић у претходних осам година
од Србије „направио прћију“.

  
  

Вучић у претходних осам година од Србије је „направио прћију“. И логично је да на челу
прћије буде ђилкош. А тако нас и странци доживљавају

    

„Тако нас свет посматра - као прћију. И логично је да на челу прћије буде ђилкош, а не
неки филозоф или дипломата. Ако још тог ђилкоша ’имају у фиоци’ за море ствари и ако
је зато спреман да уради апсолутно све што се од њега затражи, онда он можда и није
најгоре решење за странце“, додао је Јеремић.

  

Јеремић је рекао да опозиција мора деловати довољно озбиљно да би се квалификовала
да са међународним фактором разговара на начин којим би завредела подршку.

  

„Данас то није случај и странци Србију доживљавају као прћију којом управља ђилкош.
Да бисмо то променили, морамо да се консолидујемо“, рекао је Јеремић.
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Упитан о одласку из странке бившег потпредседника Народне странке Николе
Јовановића, Јеремић је одговорио да „странка иде напред, а чиреви пуцају и гњило
ткиво отпада“.

  

(Народна странка)
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