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* Шутановац напада мене, јединог бившег председника ДС који је остао члан странке, а
велича свога кума Тадића. Дирљиво - казао је Пајтић у разговору за наш лист.

  

  

Ближе се београдски избори, а господин Шутановац мало напада Јеремића, мало
Ђиласа и мене, упорно понављајући да ДС не треба да буде "уа, Вучић" партија, па је
претвара у "уа, Ђилас и Пајтић" странку - поручио је у разговору за Данас бивши лидер
Демократске странке Бојан Пајтић.

  

Он је истакао да је јасно коме је у интересу такво понашање садашњег председника ДС,
те да је теза да се он лично "грчевито држао власти" лажна и ружна. Пајтић је подсетио
Шутановца да је одлука ДС, а не његова лична, била да се не дозволи режиму да отима
посланике и насилно мења парламентарну већину, претварајући српско друштво у
Дивљи запад.

  

- Шта је требало да кажем људима који су за нас гласали 2012. године? Џаба сте гласали
- предајемо власт насилницима? Војводина је била последњи бастион борбе против
напредњачке власти. Да је још негде било отпора, никада се Вучићев режим не би овако
учврстио - нагласио је Пајтић.

  

Коментаришући Шутановчеву изјаву да је он лошим вођењем странке са 22 процента
исти спустио на шест посто, Пајтић је поручио да овакву оцену може да изнесе неко ко је
некада на неким изборима на своје име остварио неки резултат, макар у месној
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заједници, што значи да Шутановац може да да такву изјаву када на неким изборима
победи политичке противнике. Пајтић додаје да је он три пута предводио листе које су
побеђивале у покрајини, некада чак и са апсолутном већином, те да нико из такозваног
"демократског блока" није успео да у овој земљи и са оваквим бирачким телом има
парламентарну већину 12 година.

  

- Према Ипсосу, чији су се резултати показали као брутално прецизни, ДС је била на
четири посто пре него што је њен актуелни председник ушао у акцију нападања
садашњих и бивших чланова странке коју води. Можда је процена да се тако стиже до
цензуса, мада сумњам. У свом интервјуу Шутановац напада мене, јединог бившег
председника ДС који је остао члан странке, а велича свога кума Тадића. Дирљиво -
казао је Пајтић.

  

Он тврди да се још прошле године борио против крађе на изборима и за окупљање
опозиције и не зна какав је њихов тренутни план, али се боји да екстерно укрупњавање
нема смисла ако председник ДС, унутар остатака странке коју води, врши уситњавање и
јавно напада чланове сопствене партије. Према његовој оцени, највећа жртва таквог
понашања Шутановца биће Саша Јанковић, чији покрет је, са становишта подршке,
тренутно једини од опозиције у стању да самостално уђе у парламент.

  

- Знам људе који гласају за ДС због Мићуновића, знам и оне који гласају за ДС због
Виде Огњеновић, знам неке који гласају за ДС због Милоша Ђајића и Наташе Вучковић,
али не знам никог ко гласа за ДС због Шутановца. ДС има неку страначку
инфраструктуру, која је бледа сенка онога што је странка некада била, па та структура
није довољна за релевантан резултат. Важно је да неки будући председник ДС буде
прихватљив потенцијалним бирачима, или, макар, да не буде озлоглашен - истакао је
Пајтић.

  

У супротном, према његовом мишљењу, не само да ни Јанковић неће моћи да извуче ДС,
већ ће и он бити потопљен, што је трагично, јер се тиме унедоглед продужава живот
накарадном Вучићевом режиму. Ипак, Пајтић подсећа да и данас у ДС постоје људи који
имају лични и професионални ауторитет, људи који су уважени у заједници и имају
потенцијал да мењају друштво.

  

- Нажалост, они су тренутно потпуно маргинализовани и све их је мање, јер се,
разочарани, повлаче из страначког живота. Тек долазак таквих људи на чело ДС би
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могао да врати наду. Овако, даља регресија је, нажалост, неминовна - констатовао је
Пајтић.

  

(Данас)
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