
Чедомир Јовановић: Политика ЛДП-а постала кључни елемент државне политике, време да је ЛДП и спроводи
недеља, 26 јануар 2014 16:11

Београд -- Председник ЛДП Чедомир Јовановић поручио да је време да ЛДП почне да
спроводи своју политику, која је у међувремену постала кључни елемент државне
политике.

  

Јовановић је оценио и да излазак на ванредне парламентарне изборе доживљава као
"израз немоћи и дезоријентисаности владајуће коалиције" за посао који се у Србији мора
урадити и да је због тога време за ЛДП.

  

  

Он је на конференцији за новинаре рекао да о постизборним коалицијама може да се
разговара после избора када се види да ли грађани подржавају политику ЛДП.

  

"Ми смо странка која је одувек описивана као странка са којом нико не може не због
нашег хира, него политике на којој смо инсистирали. У међувремену, ставови ЛДП-а
постали су кључни елементи државне политике и то прави слику о нама као о странци
која не би постављала питање политике будуће владе и била са било ким у власти",
рекао је Јовановић.

  

Истичући да ће се о коалицијама разговарати тек након што добију подршку грађана за
посао који желе да обаве, Јовановић је рекао да "први саговорници ЛДП-а свакако неће
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бити странке данашње владајуће коалиције" и додао да ЛДП има нескривену жељу да
почне да спроводи политику о којој је говорио и коју је бранио и афирмисао усамљен
последњих 10 година.

  

"То није само политика према Косову, већ и у економији, људским правима, реформама у
држави", рекао је лидер ЛДП.

  

Јовановић је честитао владајућој коалицији на свему добром што је урадила -
потписивању Бриселског споразума и отпочинајњу процеса поверења, почетку
преговора за чланство у ЕУ.

  

Он је задовољан и што је владајућа коалиција на међународном плану спровела, како је
рекао, преокрет о којем је ЛДП говорио.

  

Јовановић је истакао и да ће ЛДП у фокус ставити економију, да нема простора за
празне речи и оценио да је Србију уништила неодгорона политика, као и да земљу
угрожава економска криза чије размере друштво чак и неразуме.

  

Предстојећа кампања, како је нагласио, мора бити кампања у којој странке неће
изазивати међусобне сукобе и у којој ће свака ружна реч бити унапред осуђена.

  

Главни одбор ЛДП биће 1. фебруара, најавио је Јовановић.

  

(Танјуг)
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