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Мафија са власти добровољно отићи неће. Са мафијом се не разговара, може се само
преговарати о условима њихове предаје – указао је Јово Бакић, социолог, члан покрета
„Самоодбрана“ вечерас на трибини „Како до победе- Можемо (ли) заједно?!“, а поводом
разговора власти и опозиције на Факултету политичких наука.

  

  

Трибину су организовали Друштвени центар ННК, покрети „Чувари ватре“ и „Нови
Оптимизам“ на броду Друштвеног центра ННК, усидреном на кеју са
новобеоградске стране, испод моста „Газела“. На трибини се разговарало о томе
„на који начин донети кључне политичке одлуке од којих зависи даља борба
против аутократске власти у Србији данас“.
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  – Победа би била промена система у коме живимо. Не само власти већ и да ова земљапостане место у коме може да се живи, а до победе нећемо доћи изласком на оваквеизборе – сматра Драган Ђилас председник Странка слободе и правде. Он истиче давласт мора да се натера да направи адекватне изборе а да председник СрбијеАлександар Вучић влада страхом. Он је казао да у понедељак неће учестововати наразговорима на ФПН-у.  – Расправљамо о слободи медија на састанку на коме медији не присуствују – указао јеон поводом предстојећег округлог стола.  – У последњих месец дана Александар Вучић је на телевизијама са националнимфреквенцијама имао 783 појављивања. У тих месец дана људи који имају другачијемишљење није било у тим медијима – указао је Ђилас и подсетио да 75 процената Србијеслуша само те медије.  У таквој ситуацији излазити на изборе је према његовом мишљењу „давати легитимитетВучићу“.  – Победа би била када би их видели како пливају по Сави и Дунаву, јер изборнимлистићима сигурно нећемо до ње доћи. Опозиција ако жели да буде веродостојнатребало би да нас окупи пар хиљада када неку старицу покушавају да иселе на улицу.Ако би се пар хиљада нас окупило приликом спречавања деложација, онда можемо дасе надамо победи. Бојкот има смисла уколико се помаже угроженим људима – истакао јеЈово Бакић социолог, члан покрета „Самоодбрана“.  Он је истакао и битност међународних чинилаца у промени друштва јер је како кажеСрбија „банана држава“.  – Дубоко смо зависни као периферија светског капиталистичког система, зато нашавоља и енергија неће бити довољна, али је ипак неопходна – сматра Бакић.  Зоран Лутовац, председник Демократске странке указао је да се та странка спрема даосвоји слободне и поштене изборе који нису циљ већ степеник ка променама друштва изкорена. Није довољно, према његовом мишљењу, да нека политичка организација изађеи шармира људе, већ да опозиција направи синергију и да то заједно реализује. Како јеуказао Вучић ће да изазива разлике али зарад јавног добра оне морају да будупревазиђене. Он бојкот избора види као суд у Стразбуру – да му се треба обратити теккада се остала правна средства исцрпе.  Сматра да циљ није бојкот, већ средство да седође до слободних избора.  – Разговори опозиције и власти су покушај да се створи привид дијалога, као што је све уовој земљи привид, јер не може да се преговара о уставном праву – указао је ВладимирГајић , шефПравног савета, Народне странке.  Он сматра да су преговори на Факултету политичких наука покушај да се опозицијинанаесе штета и указује да ће преговори брзо пропасти, а да је бојкот инвестиција и заграђане и за опозицију. Онај ко изађе на изборе пема његовом мишљењу постаје деорежима, као што су и организатори округлих столова на ФПН – у постали део режима.  Да би дошло до промене морамо да почнемо да верујемо у себе. Није Александар Вучићнаш главни непријатељ већ сиромаштво, а он ради на томе да нас осиромаши културно ифинансијски –  примећује Срђан Марковић активиста покрета 1од5милиона. Он сматрада ће до промене доћи заједничком акцијом када људи изађу из конфорне зоне.  – Позивам све на бојкот, да кажемо овом систему ти не постоји – рекао је Марковић.    Добрица Веселиновић активиста покрета Не давимо Београд је указао да се наокруглим столовима на ФПН – у не зна ни ко преговара ни у чије име. Према његовоммишљењу победа је то што постоји овај брод на коме се трибина одржава и да је онуточиште за идеје слободе. Према његовом мишљењу корак до победе је начинорганизовања, када се у комшилуку организујемо да бринемо о нечему што је заједничко,како каже, да садимо дрвеће уместо да их сечемо. Да се боримо против исељавањаљуди из својих домова, чиме се бави Здружена акција Кров над главом. Да смислимобоље колективно решење него што нам нуде. Да имамо чист ваздух, воду, а не да намстављају воде у цеви зарад мини хидроелектрана које користе инвеститорима којисарађују са влашћу. Према његовом мишљењу победа је да не причамо о АлександруВучићу већ идејама.  (Данас)  
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