
Борис Тадић: Подржавам предлог да се формира јединствена опозициона политичка организација, која једина може да се супротстави Вучићевом режиму и спречи стварање једностраначја у Србији
среда, 14 март 2018 17:48

Председник Социјалдемократске странке (СДС) Борис Тадић позвао је данас поново све
бивше лидере Демократске странке, сродне странке и покрете, као и угледне појединце
привржене идеји демократије, да заједно договоре принципе и основне правце
деловања и реализовање идеје која је једино решење за очување демократске, модерне
и развојне Србије.

  

  

„Добра вест је да се Драган Ђилас данашњим објављивањем свог предлога придружује
идеји демократског савеза, односно уније проевропских грађанских опозиционих
политичких странака и покрета, који предлажем годинама уназад“, наводи се у писаној
изјави Тадића.

  

Такав иступ Ђиласа, истиче Тадић, видим као позитиван корак ка формирању
опозиционе политичке организације која једино може да се супротстави режиму
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Александра Вучића и спречи стварање једностраначког система у Србији.

  

„Идеја да таква организација нема једног лидера је у складу са мојим вишегодишњим
апелом да се престане са борбом за место првог на Титанику и да се окренемо
решавању проблема, уместо надметању за лидерство“, оценио је он.

  

Тадић је додао и да је позитивно што се Ђилас слаже са тим да би требало да се
формирају заједнички органи и заустави борба за појединачне и страначке интересе.

  

„Управо да бисмо постигли тај циљ и коначно прекинули лошу праксу која је до сада
онемогућавала формирање таквог савеза, сматрам да би о свим питањима програмског
и организационог карактера требало да дискутујемо заједно управо у оквиру тих
заједничких органа, а не да појединачно кандидујемо предлоге у медијима“, навео је
Тадић.

  

„Оно око чега се слажемо и што ни није предмет дискусије је стратешко питање
европских интеграција и борба за очување демократије којој је Вучићев режим окорели
непријатељ“, закључио је Тадић.

  

Станковић: Нова странка подржава заједничку борбу
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  Идеју Драгана Ђиласа да опозиција мора да се удружи у чврст савез поздравио је данасзаменик председника Нове странке Александар Станковић.  Он је поручио да је та партија спремна да учествује у озбиљном разговору са осталимискреним проевропским опозиционим странкама и покретима о окупљању опозиције.  Станковић је оценио да једино опозиција уједињена око правих вредности и усмерена најасан циљ може да победи актуелни режим.  Нова странка подржава заједничку борбу за слободне изборе и коначно обарањепогубне власти, указао је Станковић у писаној изјави поводом позива Ђиласа да сеопозиција удружи не у коалицију, већ у чврст савез који би имао заједничкопредседништво.  (Данас)  Видети још:  Драган Ђилас: Потребан јак опозициони савез, а не лабава коалиција; Без феризборних услова више нема сврхе излазити на изборе; После пада СНС са властиформирати техничку владу без политичара, на бар годину дана  
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