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Ако не буде договора о једном заједничком противкандидату, Вучић ће победити у првом
кругу. Зато мора да дође до договора. Мора да буде један изборни штаб, једна
стратегија, једна кампања. Само тако ће бирачи поверовати да је победа могућа и изаћи
на изборе, повећаће се излазност и биће другог круга. У другом кругу Вучић је победив.
Наш једини циљ је победа и једина тема ових избора, а до победе не може да доведе ни
један кандидат самостално. Мора договор.

  

Покрет Доста је било има свог кандидата за председника Републике за кога мислимо да
је далеко најбољи кандидат за обављање те функције, кандидат који носи наше
вредности, наше принципе и наш програм. Наш кандидат није ни Саша Јанковић, ни Вук
Јеремић, мада су обојица прихватљиви са становишта наших црвених линија политике и
постизања циља да се порази Вучић и промени систем. Али, без победе немамо ништа.

  

Ми смо покушали да постигнемо договор са Сашом Јанковићем и Вуком Јеремићем у
децембру прошле године. Уместо договора око стратегије за победу, кандидати су
одлучили да изађу на изборе самостално, што је наравно њихово легитимно право. Тема
ових избора није ко изгледа да би најбоље обављао посао председника или ко се нама
највише свиђа или који кандидат најбоље представља наше вредности и програм. Јер то
је несумњиво наш кандидат.

  

Тема ових избора је победа и спашавање Србије од нових 5 година мрака Александра
Вучића. Тема и главни задатак ових избора је договор око нове политичке сцене и
договор око плана за промену система. Без победе на овим изборима нећемо доћи у
прилику да било шта променимо. Ствари ће постати још горе. Зато мора победа.

  

Зато смо одлучили да још увек не истичемо нашег кандидата. Сачекали смо друга два
кандидата да крену са кампањама, да покажу шта и колико могу. Јер можда ми нисмо у
праву и они знају боље од нас да могу самостално да победе. И ако то покажу, да
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заслуже и нашу подршку.

  

  

Сашу Јанковића и Вука Јеремића подржава између 5% и 10% бирачког тела. Готово сви
бирачи који подржавају Јанковића у првом кругу, кажу да би гласали за Јеремића у
другом, и обрнуто. Ово нам јасно говори да опозициони бирачи желе победу против
Вучића и да сам кандидат није најважнији. Бирачи мисле својом главом и хоће договор и
победу.

  

Подршка Бошку Обрадовићу и Војиславу Шешељу је између 2% и 3% укупног бирачког
тела.

  

Ако до договора не дође до дана расписивања избора, ДЈБ ће на изборе изаћи са својим
кандидатом. Одлуку о томе ћемо донети на скупштини странке која ће се одржати 4.
марта. Захтеваћемо од свих опозиционих кампања да не буде међусобних напада, ни
директних ни индиректних, да воде позитивну кампању, критикују лошу власт, да
анимирају бирачко тело и подижу излазност. Када би било који од два кандидата имао
икакве шансе да самостално уђе у други круг ми би га без размишљања подржали.

  

Десет дана пред одржавање избора ћемо тражити од свих кампања да подрже
кандидата који има највише шанси и да се друга два кандидата повуку. Наш кандидат ће
се повући уколико друга два кандидата буду бољи. Што се нас тиче, договор може да се
постигне и пре тих 10 дана пред изборе и ми смо спремни да се повучемо у сваком
тренутку уколико се постигне договор.
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Договор за победу ће уједно и бити главна тема наше кампање. Уколико би се десет
дана пред изборе два кандидата повука у корист трећег, то би значајно повећало
интересовање бирача, излазност и омогућило други круг. У другом кругу постоји велика
вероватноћа да би Вучић изгубио јер би се створила потребна референдумска
атмосфера.

  

Онај ко на крају не прихвати договор око једног кандидата сносиће политичке
последице победе Вучића у првом кругу. Ми ћемо се у кампањи постарати да то буде
очигледно.

  

Сматрамо да би било неодговорно да до договора не дође и да због тога Вучић победи у
првом кругу. Једино договор подиже излазност. Због тога и захтевамо договор.
Одсуство договора значи да кампање не трче да победе, већ трче да се позиционирају
за формирање својих странка након избора. То им нећемо дозволити. Нас не занима
спашавање петооктобарских странака које нису испуниле очекивања. Наш циљ је победа
јер пораз на изборима за грађане значи пет година мрака.
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