
Ђорђе Вукадиновић: Само заједничким снагама и фронтом опозиција може да се супротстави режиму и апсолутној власти Александра Вучића
субота, 08 август 2020 12:58

Већ дуго се у делу српске јавности воде полемике да ли опозиционе снаге треба иду у
једној колони, као некада Демократска опозиција Србије (ДОС), те да нађу минимум
заједничких интереса и окупе се око једног циља или је потребно да се удружују само
програмски сличне партије?

  

  

Победа на "изборима"

  

Политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић за Директно каже да подржава идеју
удружене опозиције, јер је јасно да само заједничким снагама и фронтом може да се
супротстави режиму и апсолутној власти Александра Вучића.
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Вукадиновић: Да је концепт уједињене опозиције исправан, показује и наше и светско
искуство. Неопходно је наћи једну флексибилну форму која мора помирити различита
уверења или их бар оставити по страни. 

    

- Да је концепт уједињене опозиције исправан, показује и наше и светско искуство.
Неопходно је наћи једну флексибилну форму која мора помирити различита уверења
или их бар оставити по страни. Формат Савеза за Србију није имао најадекватнији, иако
је имао ширину - сматра Вукадиновић.

  

Под "флексибилнијом формом", Вукадиновић подразумева могућност чланица уједињене
опозиције за самосталнији наступ по различитим питањима.

  

ЈЕДНА КОЛОНА Формирана Удружена опозиција Србије!

  

- Међутим, свима би "црвене линије" требало да буду Устав, владавина права, слобода
медија и демократија. То треба да свима буде заједничко - истиче Вукадиновић.

  

Лидери Савеза за Србију недавно су најавили формирање Удружене опозиције Србије.
Како је саопштено, опозиционе странке и покрети који су бојкотовали парламентарне и
локалне изборе 21. јуна, договорили су наставак заједничког опозиционог деловања. То
је, пре свега последица драматичног политичког тренутка у Србији и потребе за што
ширим фронтом опозиционог деловања.

  

Удружена опозиција Србије, истиче, биће отворена за сарадњу са другим странкама и
покретима, који су спремни да се боре против "ауторитарног режима заснованог на
самовољи једног човека".

  

Српска јавност се након ове најаве пита, да ли је на помолу стварање нове
Демократске опозиције Србије. Како се показало за осам година власти Александра
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Вучића, ниједна опозицона странка појединачно нема довољно капацитета да обори
режим актуелног председника Србије и лидера СНС. Ситуација умногоме подсећа на
период пред 5. октобар 2000, те се по угледу на некадашњи ДОС прибегава једином
логичном решењу.

  

Подсетимо, ДОС је настао 10. јануара 2000. и сачињавало га је 18 странака и покрета
различитих идеолошких и програмских оријентација, чији заједнички циљ је био обарање
режима Слободана Милошевића.

  

- Велико је питање да ли би Удружена опозиција Србије личила на ДОС, јер је ДОС
формиран пред изборе, са циљем да сруши Слободана Милошевића, док би УОС тек
требало да доведе до слободних и демократских избора - сматра Вукадиновић.

  

Ђилас: Само једна колона може да победи зло које влада Србијом!

  

Иако лидери Савеза за Србију још нису саопштили ко ће бити чланице нове Удружене
опозиције Србије, ДОС су сачињавали: Демократска странка, Демократска странка
Србије, Демократска алтернатива, Нова Србија, Грађански савез Србије,
Демохришћанска странка Србије, Лига социјалдемократа Војводине,
Социјалдемократска унија, Савез војвођанских Мађара, Реформисти Војводине,
Санџачка демократска партија, Коалиција Војводина, Социјалдемократија, Покрет за
демократску Србију, Лига за Шумадију, Нова демократија, Демократски центар и Г17.
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  Драган Ђилас, један од лидера Савеза за Србију сматра да опозиција треба да вратиповерење грађана, тако што ће радити конкретне ствари и показати да зна како се водеземља и град. Он поручује да међу опозицијом не треба да буде тешких речи.  Последњи протести испред Скупштине    Вукадиновић: Мој став, а чини ми се и став већине, у том савезу не би требало да будеместа за оне снаге које су изашле на изборе, бар не до момента док не изврше промене усамим својим организацијама, укључујући и промене руководстава.    - Важно је да се на нападе не одговара. Небитно је шта говори Сергеј, Саша Радуловић,ја се нисам вратио да бих се расправљао с њима, већ да бих се борио да се овде спасиживот и земља промени на боље. Да нико из опозиције не критикује људе из опозиције,да каже ако се не слаже, али да не напада. Само заједно и само једна колона може дапобеди зло које влада Србијом - изјавио је Ђилас поводом најаве о оснивању Удруженеопозиције Србије.  Вукадиновић је сигуран да ће се савез опозиционих снага ширити.  - Мој став, а чини ми се и став већине, у том савезу не би требало да буде места за онеснаге које су изашле на изборе, бар не до момента док не изврше промене у самим својиморганизацијама, укључујући и промене руководстава - каже Вукадиновић.  (Директно)  
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