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Јуче сам у медијима прочитала штуру вест да сам избрисана из чланства Демократске
странке Србије, под образложењем да угрожавам спровођење политике странке.
Претходно нисам добила никакву информацију о томе из ДСС, нити ме је било ко позвао
на разговор поводом наводног угрожавања странке.

  Пресуда по кратком поступку, и оптужбе које ми се стављају на терет, ни на који начин
не одражавају право стање ствари. Наиме супротно тврдњама, ја сам се залагала за
спровођење политике ДСС и оне платформе коју смо на претходним изборима понудили
гласачима. Проблем је у томе што је Демократска странка Србије променила политички
курс због интереса појединаца, који нажалост чине већину у руководећим органима
странке.   

Сукоб у странци није настао просто због коалиција са СНС, већ због тога што се те
коалиције праве на силу и превару. Посебно је то било изражено у Београду, где су на
општинама Врачар и Вождовац преварени наши гласачи, али и чланови странке, као и
коалициони партнери. Тада је дошло до кулминације незадовољства људи, који су у
странци због националне идеје и политичких принципа. Интересна групација у ДСС је на
све могуће начине покушавала да заташка незадовољство, кршење Статута странке,
деловање супротно политичким начелима странке, па чак и кривично дело.
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Од странке која брани националне интересе и залаже се за легализам, ДСС је посталастранка која продаје државотворну идеју за пар управних одбора и радних места уопштинама. С друге стране, странку је некада водила интелектуална елита, а данас се усамом врху налазе људи са купљеним дипломама. Заправо, ДСС није успела да одолиразорном утицају владајућих структура, пре свега због кадровских решења.  

На последњој седници Главног одбора се јасно могла видети та трансформација ДСС уСНС, када је бесна руља почела да добацује нашим најугледнијим члановима са Косова иМетохије, Марку Јакшићу и Славиши Ристићу. Наставак те ружне слике, биле су увредена рачун нашег посланика Ђорђа Вукадиновића, изречена на најпримитивнији начин.  Због свега тога, није никакво изненађење да странка брише чланове који због својихморалних и политичких начела, не припадају напредној ДСС.  Таква „очишћена“ ДССтреба да послужи Александру Вучићу као још једна лажна опозициона опција, која ће наследећим изборима одиграти своју последњу улогу. 
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