
Борис Тадић: Предлажем формирање велике демократске уније, то је једини начин да се супротставимо "политичком чудовишту" које је формирао Александар Вучић
понедељак, 12 март 2018 16:35

Председник СДС Борис Тадић је казао да треба да се формира велика демократска
унија коју би чиниле листе које су биле око Демократске странке и Драгана Ђиласа на
београдским изборима као и оне листе које деле исту политичку визију, јер је то, како је
оценио, једини начин да се супротстави "политичком чудовишту" које је формирао
Александар Вучић.

  

  

Тадић је на конференцији за медије рекао да те странке и нови и млади лидери треба да
седну за преговарачки сто и да пронађу решење за формирање једне политичке
организације која може да се супротстави "пошасти Вучићеве власти".

  

"Шта је било, било је, а шта чинити у будућности. Предлажем да се направи селекција и
нових младих лидера и нових идеја и политика које бисмо кандидовали пред грађанима у
будућности и сматрам да је то једини одговор на ситуацију са којој се ми суочавамо у
овом тренутку", рекао је Тадић.
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Он је казао да би циљ те организације било формирање нормалне, демократске и
развојне Србије.

  

"Прошле су године од убиства Зорана Ђинђића и месеци од убиства Оливера Ивановића,
да се у најскорије време не бисмо нашли у таквој ситуацији ово што предлажем сматрам
да је једини начин, у супротном ми ћемо се све више навикавати на зло и на то да су
мафијашка убиства део свакодневице", оценио је Тадић.

  

Упитан да ли то значи поново формирање ДОС-а, Тадић је казао да не замишља то тако
већ се треба вратити идеји велике демократске странке са новим идејама.

  

"Свако од нас је чинио грешку и неколико великих прилика је пропуштено и мој предлог
је да овог пута не пропустимо шансу, а то је да се направи политичка унија која ће
објединити све људске потенцијале, а ја сам спреман да са свима разговарам", изјавио је
он.

  

Тадић је оценио да је могуће да се поново подигне енергија, тако што ће "искуство
победа" уградити у нову организацију и надоградити је новим идејама и људима.

  

(Бета)
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