
Здравко Понош: Немам разумевања за оптужбе ПСГ којима се одговорност за напад на Трифуновића пребацује на опозицију која бојкотује изборе
уторак, 02 јун 2020 14:47

 Потпредседник Народне странке Здравко Понош упитан о нападу на председника
Покрета слободних градјана Сергеја Трифуновића, одговорио је да је то "још једна
илустрација колико је друштво поларизовано", и додао да нема разумевања за оптужбе
ПСГ-а којима се одговорност за инцидент пребацује на опозицију која бојкотује изборе,
саопштено је данас из Народне странке.

  

Понош је у интервјуу за "Глас Шумадије" питао "шта ми добијамо од тога" и додао да би
за опозицију која бојкотује изборе било "најелегантније и најкорисније да та кампања
ПСГ-а и других који су се определили да учествују на изборима прође што
неприметније".

  

"Видео сам у медијима шта се догодило. Помињање Вучића и мајке у истом контексту
врло лоше заврши у Србији", рекао је Понош.

  

На питање о односима у Савезу за Србију и његовој изјави да је штрајк глађу Бошка
Обрадовића покушај ребрендирања Двери, Понош је одговорио да се није бавио
Обрадовићевим штрајком глађу, него је пружио објашњење зашто то не подржава.
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"Разлог се односио на различита Обрадовићева објашњења за штрајк, која нису
међусобно кореспондирала и на његова премишљања око бојкота или изласка на
изборе", рекао је Понош.

  

"Обрадовић је објашњавао да није тачно да је у неком тренутку било преиспитивања да
ли Двери излазе на изборе или не. У политици је познато да људи знају да пате од
селективне амнезије. То се десило и у овом случају, па смо морали колеге из Савеза за
Србију и ја да подсетимо Обрадовића које ставове је заступао на претходном састанку",
казао је Понош.

  

Он је рекао да Савез за Србију "неће пасти на томе, јер има много већу невољу, а то је
владајући режим".

  

"Несугласице се дешавају и дешаваће се, али, ниједном се до сада није десило да не
можемо да разговарамо", рекао је Понош.

  

(Бета)
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