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 Опозиција данас жели да наступи само на изборима на којима може одмах да победи
нокаутом, али за то нема снаге и зато нам је потребна акумулација мањих победа,
уместо великих пораза услед нереалних амбиција и неодговорних процена, оценио је за
ББЦ некадашњи председник Србије и лидер Социјалдемократске странке Борис Тадић.

  

  Тадић је указао да су да су овогодишњи парламентарни избори само увод у оне које
оцењује далеко важнијим, изборе за председника Србије 2022. године.   

Бојкот има потенцијал интернационализације уништавања демократије, али и
ангажовања и мобилизације различитих структура у борби против Вучићевог режима,
предочио је он.

  

„Огромна мана бојкота је што после избора немате шта да бојкотујете - који је ваш
идентитет кад нестане реч бојкот?“, пита се Тадић уз опаску да бојкот оставља
опозиционе странке, које описује као „пуке сиромахе", без средстава.

  
  

Волео бих да не морам да наступам на изборима као председнички кандидат или
носилац листе. Али, ако то буде неопходно, ја ћу преузети ту улогу, мада не бих волео да
се поново нађем у ситуацији да трчим трку, јер нико неће
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На спекулације о могућој кандидатури за повратак на председничку функцију, Борис
Тадић одговара тврдњом да ни 2004. године ту улогу није желео.

  

„Волео бих да не морам да наступам на изборима као председнички кандидат или
носилац листе. Али, ако то буде неопходно, ја ћу преузети ту улогу, мада не бих волео да
се поново нађем у ситуацији да трчим трку, јер нико неће“, нагласио је Тадић.

  

У скици идеалног изазивача Александру Вучићу, Тадић има два имена.

  

„Видим два човека који то могу да буду, а да то нисам ја. То свакако нису људи који су
нови у нашој јавности, јер тешко да неко нов и непознат може да победи на изборима“,
рекао је он, не именујући ниједног од њих.

  
  

Видим два човека који то могу да буду, а да то нисам ја. То свакако нису људи који су
нови у нашој јавности, јер тешко да неко нов и непознат може да победи на изборима

    

Тадић истиче и да никада неће нестати из политике, у овој или оној улози, јер је то
његов начин постојања од када зна за себе.

  

Говорећи о томе како је пре осам година изгубио на председничким изборима од
Томислава Николића, Тадић признаје да је његова одговорност што није успео да се до
краја избори са склоношћу ка корупцији делова Демократске странке.

  

„Отворио сам бројне фронтове, али поврх свега, отворио сам фронт и са деловима
сопственог система који су знали да би после избора били промењени, па су се због тога
делови организације пасивизирали између два круга председничких избора, а делови
вероватно већ почели да сарађују са СНС, тражећи уточиште за време после избора“,
закључио је Тадић.
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(Фонет)
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