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Председник покрета Двери Бошко Обрадовић позвао је у Прессингу на бојкот плаћања
јавног превоза у Београду "до завршетка катастрофалних радова у центру града". "Овај
урбанистички геноцид заслужује грађанску непослушност. Избор је на нама, или ћемо
блокирати институције, или ће владати Вучић још 30 година", каже он.

  

  

Говорећи о томе што му је јуче  забрањен улазак на Косово , Обрадовић каже да је то у
последњих неколико година пети или шести пут да је заустављен на различитим
административним прелазима.

  

"Ја сам дубоко уверен да то није без договора власти у Београду и Приштини, да би се
спречило другачије мишљење о Косову. Питао сма их шта тачно угрожавам", рекао је
Обрадовић.
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Обрадовић тврди да "апсолутно све што се дешава у вези са КиМ последњих неколико
година је плод директне комуникације Тачија и Вучића", између осталог и његова
забрана.

  

"Главни разлог јучерашње халабуке и забране мог уласка и дочека који су запослени
одржали и наш долазак потом на Газиместан и спречавање свега тога говори о томе
колико је опасно имати алтернативу и колико желе да спрече алтернативу", каже он.

  

Истиче да су сви који су против актуелне власти на КиМ део Савеза за Србију на КиМ.

  

"И то је алтернатива и то је кључно питање, да ли ова власт дозвољава да постоји
другачија политика од Вучићеве", каже.

  

"Тема Косова не би никад била на дневном реду да смо регуларно у Скупштини"

  

Говорећи о  седници Скупштине о Косову, која је заказана за 27. мај , као и присуству
опозиционих посланика, каже да унутар председништва СзС није било опречних
ставова.

  

"Потпуно смо јединствени у поштовању Споразума са народом. Не пада ми на памет да
учествујем у ријалити шоуу у режији Вучића и Маје Гојковић", каже он.

  

Како каже, од када је опозиција напустила парламент, закони долазе на ред.

  

"На крају, после три године бојкота да се тема КиМ стави на дневни ред, ставља се
као посебна седница, без икаквог материјала, извештаја, без плана или платформе
шта или како радити даље, класичан ријалити у коме сви ми треба да будемо
понижени од стране човека који није овлашћен да преговара о томе. Та тема не би
била никад на дневном реду да смо ми регуларно у Скупштини", каже он.
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Каже да је то изузетно важна тема, али да се, како каже, зна шта су кључни захтеви са
протеста у Београду 13. априла.

  

"Не улазимо у то ко ће бити у делегацији власти и у то где ће се одржати дијалог, али
инсистирамо на три теме које су закључци са протеста. И даље нема дијалога, медији су
затворени, избори непоштени, насиље према представницима било ког другачијег
мишљења", каже он.

  

"Протести величанствена побуна грађана против ове власти"

  

Говорећи о протестима, каже да мисли да су били и остали "величанствена побуна
грађана против ове власти".

  

"Пре свега, људи су изашли на улице, ослободили се страха и кренули у отпор овој
власти. Опозиција се ујединила, потписан је Споразум са народом", каже.

  

Додаје да се дошло до тога да то није само борба за смену власти, већ за промену
читавог корумпираног система.

  

"Све су то изузетне позитивне последице ових шестомесечних протеста. Нису утихнули,
више хиљада људе сваке суботе и даље шета Београдом. Шест месеци протеста је
револуција", сматра Обрадовић.

  

Тврди да су протести успели јер су на њима "сви заједно као један, без обзира на
разлике".

  

"Само од броја људи на улицама зависи којом брзином ћемо успети, не може само да
уради неки опозициони савез или само студенти или само поједине јавне личности,
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морамо сви заједно. Ако нас има, урадићемо то у много бржем року", каже он.

  

Како каже, неће и не желе насиље, али истиче да су слобода медија и слобода избора
основне демократске вредности за које ће се борити свим методама које су мирне,
ненасилне и које су у форми грађанске непослушности.

  

"Позивам на бојктовање плаћања јавног превоза у Београду до завршетка
катастрофалних радова у центру града који су разорили саобраћај. Овај
урбанистички геноцид заслужује грађанску непослушност. Избор је само на нама,
или ћемо блокирати институције, или ће владати Вучић још 30 година", каже он.

  

Говорећи о Савезу за Србију, каже да су различити и да је то нормално.

  

Рекох и спасих душу... За почетак да се не плаћа градски превоз у Београду док трају
ови криминални радови у центру града... Па ако питају где ти је карта - код Весића! У
супротном - поштено је да браћа Вучић владају наредних 30 година као браћа Ђукановић
у ЦГ. Зато што ћутимо! https://t.co/DN4Xz2yYop

— Бошко Обрадовић (@BoskoObradovic) May 21, 2019     

"Ми смо слика будуће политичке сцене нормалне, политичке сцене која се разликује,
имате широку лепезу и политички спектар. Разлике су остале ван 30 тачака и остале су
за време кад ослободимо Србију од овог режима", каже он.

  

Говорећи о  оставци аустријског вицеканцелара Хајнца-Криситјана Штрахеа , Обрадовић
је рекао да би "министар полиције чији је отац ухваћен са 300.000 евра поднео оставку
одмах, као Штрахе у Аустрији".

  

  

"Ваљда је нама битнији Стефановић од Штрахеа. Сваки политичар који се огреши о
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закон, који на било који начин доводи у питање владавину закона треба да поднесе
оставку", рекао је он.

  

(Н1)
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