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Демократски фронт (ДФ) поручио је поводом понуде о формирању мањинске владе
да нису спремни за нови експеримент, нити да се да могућност Демократској
партији социјалиста (ДПС) црногорског председника Мила Ђукановића да доноси
политичке одлуке везане за изборну вољу грађана.

  

  

Из ДФ-а су саопштили да је питање избора нове владе демократско питање и зато је
свака одлука у вези са тим ствар поштовања воље народа и уважавања оне већине
грађана која је била за смену ДПС-а и промену претходне власти.

  
  

Наш приоритет није рушење ове Владе, већ избор нове, која ће бити ослобођена свих
слабости садашње, због чега смо ми нескривено и јавно износили приговоре на њен рад,
састав и легитимитет

    

У ДФ-у сматрају да је криза у функционисању постојеће Владе настала управо као
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последица непоштовања демократске воље грађана и игнорисања већине у парламенту
и ту кризу је једино могуће решити уважавањем те воље у договору са свима из
парламентарне већине, без нових експеримената иза леђа јавности и свакако водећи
рачуна да се ДПС-у не остави ни најмања могућност да утиче на друштвено-политичка
кретања у Црној Гори.

  

Они сматрају да им треба боља влада, „она која ће имати подршку већине и бити
формирана на начелима модерне демократије, која ће гарантовати равноправност и
уважавање свих разлика и политичких посебности унутар побједничке већине“.

  

- Таква Влада, отворена и за мањинске народе, имала би пуни легитимитет који
постојећа већ одавно нема - наведено је у саопштењу.

  

ДФ поручује да је спреман за директну размену мишљења са иницијаторима
изгласавања неповерења садашњој Влади у Парламенту, како би се непосредно упознао
о конкретној идеји и изнио своје мишљење и приједлоге.

  

- Наш приоритет није рушење ове Владе, већ избор нове, која ће бити ослобођена свих
слабости садашње, због чега смо ми нескривено и јавно износили приговоре на њен рад,
састав и легитимитет. Ово је прилика да се отклоне све мањкавости из рада
Кривокапићеве владе, али исто тако да се, без журбе и одлагања, свестрано
предуприједе све опасности од нових искушења и слабости којих би будућа Влада
требало да буде лишена - наведено је у саопштењу.

  

Лидер Грађанског покрета УРА Дритан Абазовић изјавио је данас у Подгорици да
Коалиција „Црно на бијело“ нуди стварање мањинске владе, што би било једно од
могућих решења кризе власти у Црној Гори.

  

Абазовић, који је и потпредседник Владе Црне Горе, поручио је да ће понуду за подршку
мањинској влади упутити 81 посланику, наводећи да у њој не би било места за ДПС и
ДФ.
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(Блиц)
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