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 Савез за Србију ће бити нова алтернатива, први пут у шест година да неко окупља
опозицију. Све смо до сада пробали, видели сте да грађани не реагују позитивно. Ово је
прилика која ће донети промену, борба ће трајати дуго и хоћемо на парламентарним
изборима 2020. да остваримо добар резултат, рекао је лидер Левице Србије Борко
Стефановић.

  Савез за Србију, како би се звао нови опозициони блок, замишљен је као алтернатива
Српској напредној странци. Отворен је за странке, покрете, организације и синдикате,
који су, како се наводи, истинска опозиција. Савез би, према замисли Драгана Ђиласа,
имао своје органе. Скупштину, програмски савет, председништво којим би сваког месеца
председавао неко други. Стефановић каже да се чека одговор Народне странке и
Покрета слободних грађана и додаје да би било добро да и они прихвате предлог.   

"Доћи ће брзо до формирања, Савез ће бити више од коалиције а мање од пратије и
било би добро да НС и ПСГ уђу. Извукли смо неке поуке, да се морамо ујединити, ићи
заједно, оставити сујете и разлике. Не постоји објашњење зашто неко ко има
демократски капацитет не би ушао у тај савез", каже Стефановић.

  

Он додаје да је био један састанак коме су присуствовали сви лидери и на коме је Ђилас
представио своју идеју, а да лидери странка на својим страначким органима треба да
одлуче о тој идеји. Каже да су се састајали појединачно и размењивали предлоге, а да
се очекује састанак на коме ће се одлучити ко улази у Савез за Србију.
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"Разговарамо све време, морамо да седнемо и направимо договор и мислим да смо на
прагу тога. Ђилас хоће чвршћи савез, који није странка, неопходно је да имамо више од
коалиције што ће нас држати заједно. Не можете сами да угрозите режим, морамо сви
да идемо заједно ако хоћемо да променимо власти и систем, ако будемо све радили само
да срушимо Вучића биће као у Црној Гори. Грађани треба да мере ко ће да учини боље,
да боље води спољну политику, економију".

  

Вучић и СНС се не руше тако што свирамо на исте ноте као и он, наводи Стефановић.

  

"Вучићева политика у економском и спољнополитичком смислу је континуитет Ђинђићеве
политике. Та политика је лоша у погледу економије, спољна политика која каже само ми
реците ми где да потпишем, не кажем да би Ђинђић то радио, али Вучић је то довео до
савршенства".

  

Коментаришући иницијативу ЛСВ-а да се Војиславу Шешељу после пресуде у Хагу
одузме посланички мандат, Стефановић је рекао да по нашем закону до тога тешко
може да дође.

  

"То је јако згодно да ЛСВ покаже да има неку опозициону политику а нема. То више није
опозициона странка, као што ЛДП није, размишљају како ћемо ми њему да се
пришуњамо, да види како смо ми опозиција.. Оне странке које сада не виде, те странке
које не виде прилику да коначно направимо контратежу СНС могу да прођу као СПО или
ДС".

  

Говорећи о политици према Косову, Стефановић је рекао да Србије не сме да иде ка
замрзнутом конфликту.

  

"Ја мислим да је столица у УН неприхватљива, то нас укида као државу. Ја бих им рекао,
Палмеру, да нам дате гаранције шта су вам Руси, Кинези, Шпанци рекли за то, да ли ће
проћи Савет безбедности, западна дипломатија се преценила. Можемо да их блокирамо
у УН и нигде другде, остали су Савет Европе и Оебс. Моје мишљење је да они нису
блокирани, питање је шта пише у споразуму, али не треба да прихватимо УН. Не можемо
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то ми да захтевамо, то је њихова игра, Косово је одлична карта у шпилу Москве, Пекинга
и Мадрида".

  

Стефановић сматра да је важно подржати Нишлије, како би се, каже, зауставило
отимање аеродрома.

  

"Нисам ја против тога да држава води неко предузеће, јер сам против јер они мисле да
ниједна локална самоуправа не треба да има нешто своје. Изгледа да је један од услова
концесије за Ванси био да се угуши нишки аеродром и да се смањи број путника.
Значајан број Нишлија живи од тог аеродрома".

  

Коментаришући резултате избора у Црној Гори, Стефановић је рекао да није неочекиван
и додаје да је кандидат опозиције Младен Бојанић постигао одличан резултат. Сматра
да су опозиционари у Црној Гори извукли закључке и да на изборима у Подгорици ДПС
може да остане без власти.

  

"Опозиција у Србији може да сања о таквом резултату. Лична власт која контролише
сваког бирача, политика Црне Горе је то што ДПС од 300.000 бирача зна сваку кућу ко
како гласа, ко ради у ком јавном предузећу, људи често кажу немамо за кога да глаамо,
ови други су гори, рађају се нове политичке снаге са бољим резултатима, али треба пуно
времена и ресурса, Црна Гора је огледно добро стабилократије једног режима, ако се
прати сполњна политика Брисела или Вашингтона, добијеш бесплатну карту за вожњу
код куће".
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