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 Лидер ЛДП Чедомир Јовановић указује да су избори најозбиљнији "посао" за свако
друштво и позива политичке партије у Србији да престану да клевећу, лажу и сплеткаре
и да нађу снаге да српском друштву кажу да ће проблеми који нас "кидају" добити свој
одговор - са нама или без нас. Он додаје и да су њега првог прогласили за издајника пре
шест година, а у међувремену су они који су га жигосали и сами то постали

  

  - Кад говоримо о Косову, о Босни, о Црној Гори, о нашим међусобним односима,
људским правима, грађанским слободама или ћемо ми, наше друштво, на све то
одговорити и коначно затворити ту књигу или ће то учинити неко други - косовски
Албанци, Ђукановић, Европа, Ердоган.... Ако то буду радили други, наш хоризонт ће се
затворити, јер они неће мислити на нас, већ искључиво на себе - каже Јовановић.   

Он тако одговара на питање шта је имао на уму када је рекао да не може да води
страначку политику јер данас и треба да "се направи дражава", и додаје, да је Србија
много тога изгубила, и да даље има и мора много тога и да чува и брани, пре свега
будућност своје деце.

  

- Говорим о томе откад сам закорачио у политику. Ми смо та генерација која ће од
Србије направити државу или ставити тачку на било какву могућност да овај наш
напаћени, несрећни, дивни народ коначно оствари свој сан и направи кућу за себе -
каже Јовановић.

  

Додаје да сигурно постоји простор да се и данас странчари, али да то никада није био
његов политички избор.

  

 1 / 3



Чедомир Јовановић: Подржао сам Бриселски споразум у Закон о раду из 2013. године - у свему што ради Вучић тражим оно што је позитивно
понедељак, 13 јануар 2020 19:46

  

Мене су првог прогласили за издајника пре шест година, а у међувремену су они који су
ме жигосали и сами то постали

    

Наводећи да ће на изборима бити много листа, Јовановић каже да пристаје само на
једну врсту такмичења - ко ће бити ефикаснији у спровођењу једне политике која мора
да се спроведе без обзира да ли се говори о ЛДП, СНС, Дачићу, Ðиласу, Јеремићу, а то
је политика “чупања друштва из рупе и јаме у којој нестаје”.

  

- То је политика отвореног и јасног раскида са национализмом, политика помирења прво
нас једних са другима, заснованог на међусобном поверењу које ће произаћи из
чињенице да смо коначно разумели и сложили се око свега оног што мора да се уради и
да врло добро знамо да то што радимо, радимо због грешака које имају своје име и о
којима морамо отворено да разговарамо - каже Јовановић.

  

Јовановић истиче да је ЛДП је био ледоломац, који никада није водио рачуна о рејтингу
и својим личним судбинама и да су у сваком тренутку били посвећени нечему што смо
сматрали да приоритетним интересима нашег друштва.”

  

Упитан који је то државни интерес који је изнад појединачних страначких интереса,
Јовановић одговара да је то мир.

  

- Ми тај мир морамо да чувамо. Свака генерација нашег народа је ратна генерација. У
име тог мира ми све морамо да учинимо и да се договоримо једни са другима и да се
договоримо са Албанцима…. Не смемо да дозволимо још један балкански крвави рат -
истиче Јовановић.

  

Додаје и да су њега првог прогласили за издајника пре шест година, а у међувремену су
они који су га жигосали и сами то постали, па се, каже, сада Јова Бакић и Драган Ђилас
међусобно вређају ко је већи издајник и ко ради за Вучића.
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- У том низу су се нашли и Брега и Чола и Бајага и Дуда Ивковић и Саша Јанковић… Ја
сам о томе размишљао када сам одлучио да врло јасно подржим Бриселски споразум и
да у свему оном што ради Вучић тражим оно што је позитивно, а не само оно сто је
можда скупо и људе боли - каже Јовановић.

  

Подсећа да је, на пример, подржао Закон о раду 2013. године који је, каже, мање-више
исти као онај који је предложио 2001. године и додаје да данас због, између осталог, и
тог закона Србија има више страних директних инвестиција него цео регион заједно, док
нас Фајненшел тајмс проглашава првом земљом у свету по броју директних страних
инвестиција у односу на број становника.

  

- Ја сам за тај закон стао иза Вучића. Они су тада на мене истресли све што су могли,
али данас је ова земља ипак боља и то ми је драго. Мислим да тако треба и други да
размишљају. Нико од нас није толико црн и такав ђаво да не би имао право на добар
гест, нити је анђео да бисмо му унапред све дозволили - каже Јовановић.

  

(Танјуг)
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