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Лидер Левице Србије и један од чланова Савеза за Србију Борко Стефановић је рекао
да ће наредних дана бити формирана делегација за преговоре с влашћу у домену
медијских слобода и слободних и фер избора.

  

  

"Те наше делегације ће бити састављене и од представника опозиционих странака и од
нестраначких личности. Сва будућа решења ће бити нестраначка, да развејемо ту
сумњу. Што се тиче власти, они у оквиру својих делегација могу да предложе кога год
хоће, укључујући и људе који су ненадлежни", рекао је Борко Стефановић, наводећи да
траже договор власти и опозиције.

  

На питање новинарке Н1 ко је "ненадлежан", Стефановић каже да је то Александар
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Вучић. "Ми са њим нећемо да имамо одвојене, парцијалне разговоре. Нити желимо. Нити
он жели са нама да разговара, али, понављам, ако устројимо овај округли сто, две
делегације, ако се нађе он или Маја Гојковић, то је њихова партијска ствар".

  

Стефановић је навео да зна да су многи људи нестрпљиви, да многи сматрају да "нешто
мора да се деси" како то дефинишу. Наглашава да оно што мора да се деси јесу мирне,
стрпљиве промене до који ће се доћи кроз снажан притисак на овај режим. "Никако
другачије, јер просто грађани то не желе... Дакле, то морамо разјаснити. Уосталом,
Вучић једва чека да неко упадне негде, јер ће тиме показати да смо сви ми који смо за
слободну Србију, да смо у ствари "насилници" и "фашисти". То му задовољство му не
треба пружити", истакао је Стефановић.

  

Подсетимо, на  јуче одржаном највећем до сада протесту "1 од 5 милиона" у
Београду  истакнута су  три захтева:&#160; за формирањем заједничке
комисије власти и опозиције за дефинисање фер и поштених изборних услова, избор
новог састава Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) и избор техничког и
уређивачког тима Радио-телевизије Србије и Радио-телевизије Војводине.

  

(Н1)
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http://rs.n1info.com/Vesti/a475924/Protest-Svi-kao-jedan-1-od-5-miliona-u-Beogradu.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a475924/Protest-Svi-kao-jedan-1-od-5-miliona-u-Beogradu.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a476032/Zahtevi-protesta-1-od-5-miliona.html

