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Формирање најновијег пројекта удруживања опозиције видим као прикривање вести о
распаду Савеза за Србију, након бојкота избора који су иницирали, наводи за Нова.рс
Борис Тадић, лидер СДС и бивши председник Србије. Он каже да је опозицији потребна
највећа могућа озбиљност и одговорност у консолидацији, а "не нове лакрдије које само
троше време и енергију".

  

  

Уједињена опозиција Србије (УОС) и званично је формирана, а део тог савеза биће
чланице бившег СзС, све осим Двери, и још неколико мањих покрета и удружења.

  

Борис Тадић за Нова.рс наводи да недељама јавност није могла да чује ко су чланови те
нове удружене опозиције, а да сада, када смо то чули, једино што види да је то заправо
СзС умањен за Двери и ЗЗС.
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“Дакле, ново удруживање је заправо више потврда раздруживања”, сматра он.

  

Лидер СДС каже да његова странка није позвана у то удруживање, што, како додаје,
доказује да намера тог пројекта није стварно окупљање опозиције, већ шминкање
дезинтеграције СЗС-а”.

  

“Међутим, да смо и позвани не би се укључили у тај нови савез без јасних одговора на
кључна питања, која су све време неразјашњена – шта је мотив тог окупљања, по ком
критеријуму и по чему ће се разликовати од претходног које је евидентно донело више
штете опозицији, него Вучићу. Све време заговарамо уједињење опозиције, али не
учествујемо у пројектима који само декларативно то заговарају, а суштински у ефекту
деле опозицију. “, истиче Тадић.

  

Он наводи да им је потребна највећа могућа озбиљност и одговорност у консолидацији
опозиције, а “не нове лакрдије које само троше време и енергију”.

  

“Савез од сада већ само две и по странке и неколико покрета то свакако не може бити.
Потребно нам је удруживање на нивоу инфраструктура и политике, а не форума за
дискусије и надгласавања. Нисмо прихватили да будемо ни део СЗС, у који јесмо били
позвани, па не видим зашто бисмо били део савеза који је још мањи и конфузнији од СЗС
и у коме не желе да учествују ни неке њихове чланице. У сваком случају, остајемо
отворени за јасне планове и аргументе и сваку опозициону сарадњу која истински
доприноси уједињењу опозиције и борби против овог режима”, каже Тадић.
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  Удружена опозиција Србије (УОС) формирана је данас потписом на споразумогранизација које су и до сад сарађивале у оквиру Савеза за Србију, као и неформалнеорганизације Српска опозиција, с циљем да се, како је речено, “смени нестручни, бахати,корумпирани, од народа одрођени режим заснован на самовољи једног човека”.  Споразум су потписали Грађанска платформа, Демократска странка, Демократсказаједница војвођанских Мађара, Државотворни покрет Србије, Народна странка,Народни покрет Срба са КиМ, Покрет за преокрет, Покрет слободна Србија, Удруженисиндикати Србије Слога, Странка Слободе и правде, Шумадијска регија, ЂорђеВукадиновић, а, како је речено, УОС је отворена и за друге који деле исти циљ.  Веселиновић: Напао си нас пре Вучића  "Борис Тадић је напао Удружену опозицију пре Вулина и Ђуке, као и свих осталихнапредњачких трабаната. Тиме показује да има неки проблем или, не дај боже, договорса режимом Александра Вучића", рекао је за наш портал један од оснивача Удруженеопозиције Србије Јанко Веселиновић.  
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  Он је на тај начин реаговао на изјаву бившег председника Србије и лидераСоцијалдемократске странке Бориса Тадића, који је навео да формирање најновијегпројекта удруживања опозиције види као прикривање вести о распаду Савеза за Србију.Тадиће у изјави за наш портал рекао да је опозицији потребна највећа могућа озбиљности одговорност у консолидацији, а “не нове лакрдије које само троше време и енергију”.   “И да смо и позвани не би се укључили у тај нови савез без јасних одговора на кључнапитања, која су све време неразјашњена – шта је мотив тог окупљања, по комкритеријуму и по чему ће се разликовати од претходног које је евидентно донело вишештете опозицији, него Вучићу”, изјавио је, између осталог, Тадић.  Реагујући на ову изјаву, Јанко Веселиновић је истакао да се Тадић показао агилнијим однапредњака, те да је пре њих напао Удружену опозицију Србије.   “То чак није успео још ни Вулин, ни Владимир Ђукановић Ђука, нити други трабантиАлександра Вучића. То значи да Борис Тадић, по свему судећи, има неки проблем сасобом или, не дај боже, има договор са режимом”, истиче он, описујући медијски наступбившег председника Србије као “трагикомичан”:  “Он је некад био човек од угледа у Србији. Могли смо рећи да се борио за демократскевредности, а сада стоји у фронту режима Александра Вучића. Из дана у дан, из сата усат, он и пар преосталих чланова његове странке нападају опозицију. И то раденеуморно, као да им је то једини посао”, поручио је Веселиновић.  Лутовац, Стефановић, Тепић: Без коментара  Портал Нова.рс је коментар на изјаву Бориса Тадића, покушао да добије од председникаДС-а Зорана Лутовца, као и функционера Странке слободе и правде, Маринике Тепић иБорка Стефановића.  “Мој коментар је да немам коментар на изјаве које даје Борис Тадић”, поручио јеЛутовац, док је Стефановић поручио да не жели да даје издвојену изјаву, упутивши насда сачекамо евентуалну заједничку реакцију Удружене опозиције Србије.  (Нова.рс)  
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