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Председник Демократске странке Борис Тадић позвао је јуче Главни одбор странке да
подржи формирање владе са коалицијом око СПС-а и поручио да са социјалистима
треба формирати и локалне коалиције. 

Потребан је политички компромис и договор око заједничке будућности. „Убеђен сам да
је СПС спреман на сталне реформе и проналажење излаза у будућности”, рекао је
Тадић, јавља Бета, на Главном одбору ДС-а у Сава центру и поручио да не тражи
подршку за владу са Војиславом Коштуницом и Војиславом Шешељом. 

 Тадић је казао да мора да се формира влада са социјалистима јер би са супротном
владом Србија запала у тешкоће и проблеме. 

 „Нама је дата одговорност да пронађемо решење и једини излаз је да успоставимо
владу са СПС-ом у којој би били и представници војвођанских Мађара, а касније би та
групација могла да успостави дијалог и са другим странкама. То је једини начин да се
изађе из пат позиције”, казао је Тадић. 

 Он је чланове ГО, у коме се, између осталог, налазе председници општинских одбора
странке, преноси Тањуг, позвао да у коалицију са социјалистима уђу и на локалном
нивоу. 

 „Заборавите на бивше сукобе. Стегните руку онима са којима сте се сукобљавали 90-их
година и нађите заједничко решење за бољу будућност”, рекао је Тадић. 

 Он је казао и да ће коалиција За европску Србију „наставити преговоре које нисмо
започели са представницима свих странака које су освојиле мандате у парламенту”.
Такође је истакао да предлаже да се пронађе договорно решење око заједничке
будућности. „Убеђен сам да је СПС спреман за сталне унутрашње реформе и да жели да
излаз за проблема друштва нађе у европској будућности”, рекао је Тадић. Компромис,
према његовим речима, неће бити могућ ако једна странка од друге буде тражила да се
одрекне свог идентитета, и да би, уместо тога, две странке требало да раде на грађењу
заједничког идентитета. „Спремни смо да опростимо и онима који су само пре месец
дана позивали на линч и угрожавали претњама наше животе, а некмоли онима који су
били наши политички противници у прошлој деценији”, истакао је Тадић. 
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Он је рекао да су ДС и СПС суочени са чињеницом да лидери странака „нису међу њима”
и да обе странке „имају свој бол”, али да морају у будућности да покажу спремност и
нађу бољу шансу за сваког грађанина Србије. ДС, како је истакао, неће правити владу
са народњачком коалицијом и Српском радикалном странком, али ће свим
парламентарним странкама након формирања владе оставити отворена врата за
политички дијалог.Он је поновио да европска будућност Србије нема алтернативу, јер је
једино приближавањем ЕУ и обезбеђивањем инвестиција, пре свега из држава ЕУ,
могуће обезбедити снажнији спољнополитички положај земље и ефективнију политику
за одбрану Косова и Метохије. 

  

Тадић је функционере и чланове своје странке подсетио да је ДС направио велики
компромис и при формирању прошле владе, али да је то учинио за добро грађана који су
ту намеру препознали и поклонили јој на последњим изборима највеће поверење које је
имала у историји. Србији је, како је додао, потребна влада која ће водити политику
унутрашњег помирења, али и политику помирења са свим народима у региону.
„Национална влада може да производи само тензије и сукобе, и таква национална влада
не може да буде ништа друго него националистичка влада”, истакао је Тадић. 

  

Према његовим речима, Србија жели помирење и најбоље односе са суседима, али неће
допустити да се негирају и поништавају злочини почињени према српском народу. „Срби
имају свој легитимни национални интерес, да будемо заједно, да будемо културно
повезани, да реализујемо наше легитимне економске интересе, и нико не може да
забрани Србији да спроводи политику која никога не угрожава а задовољава
националне интересе”, рекао је Тадић. 

  

Г. Б. 
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