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Власт се плаши савеза опозиције, они превентивно вриште и покушавају да га унапред
дезавуишу. Они ће покушати да га сасеку на различите начине, а један од начина је да
преко својих аналитичара сугеришу да су опозиционари рогови у врећи и да неће
функционисати, сматра посланик и уредник Нове српске политичке мисли Ђорђе
Вукадиновић.

После одлуке Деморкатске странке да се укључи у формирање савеза, чини се да је
опозиција корак ближе удруживању. Остаје питање за кога ту има, а за кога нема места.
Кључно питање сада је коме су, а коме нису прихватљиви ДСС и Двери као део будућег
савеза и питање функционисања савеза у коме постоје идеолошке разлике.

Идеја о уједињењу полако сазрева

"Подржавам идеју уједињавања. Уосталом, ја сам један од аутора идеје уједињавања
опозиције и досађивао сам о неопходности удруживања. Идеја полако сазрева, то је
једна од шанси на коју опозиција може да рачуна да уздрма режим. Политички гледано
то је добра идеја, једино широки фронт може да да резултат. Како ће то изглеати, ко ће
га чинити, о томе се разговара, али нема сумње да је такав савез потребан, боримо се за
очување политичког плурализма, слободне јавности и макар минимума институција у
Србији", рекао је Вукадиновић.

Он каже ће да од форме будућег савеза зависити да ли ће му се прикључити и додаје да
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јавност и грађани треба да схвате да постоји неко ко ће да стане насупрот власти.
Сматра да је до удруживања требало да дође још за председничке изборе, али да се
тада, како каже, водио "мини дерби" за првог у опозицији. А нешто слично смо гледали и
на председничким изборима.

"Није лоше што се дуго ради на том савезу, јер има више разговора и састанака, кроз те
контакте се превазилате анимозитети, вежбају да стичу узајамно поверење и делују
заједно. Надам се да су довољно свесни опасности и слабих шанси да самостално пређу
цензусе, па ће их то мотивисати. Мене мотивише да се овај лош режим промени.. Јако је
опасно да журимо и да се инсистира да се сви збрате и да се све превазиђе како је
било".

Вукадиновић наводи и да је претерана бојазан како ће бирачи да реагују на удруживање
опозиције и да је то прича коју највише форсирају они који раде за власт.

Немамо претпоставке за ни за фер изборе ни за референдум

"Кад видите ко влада Србијом то су тек бабе и жабе. И монархисти и републиканци и
русофили и они који су за НАТО. Идеја је да се сруши власт и зато се идеолошке
разлике гурају у други план. Да се сруши власт, направи привремена влада, да се
институције опораве и да се онда изађе на фер изборе. Морамо превазићи сујете и
идеолошке разлике гурнути у други план. У овом тренутку ми у Србији немамо ни
минималне претпоставке нити за фер изборе нити за поштен референдум".

На питање како ће тај савез функционисати, с обзиром на различите идеолошке
платформе странака, Вукадиновић одговара да те разлике не треба да се пониште, већ
да се само привремено ставе по страни.

Идеолошке разлике привремено ставити на страну
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"Саша Јанковић има различите ставове, ја мислим да је он против идеолошког
удруживања, где би се те разлике потрле. Ја нисам за потирање разлика, већ да се оне
ставе на страну. Не мислим да је завршена прича са Јанковићем, верујем да ће се у том
савезу наћи многа удружења и иницијативе. Тај савез мора да објасни шта је
платформа, да се не боре за цензус, морају да кажу да је циљ да се изборимо за
нормалне политичке услове у Србији. Мислим да сазрева код лидера свест о потреби
удруживања, али мислим да треба и грађанима то што више објашњавати".

Неки рокови за формирање тог савеза су пропуштени, сматра Вукадиновић, и иако се
помиње могућност да ће до договора доћи до краја јуна, он не верује у то, већ као много
реалнију могућност види јесен.

"Много битније од датума јесте како ће се ствар припремити и грађани на то реаговати.
Треба добро припремити јавност и како ће стартовати тај савез, да ли ће они нешто
потписати је мање битно. Битно је послати поруку јавности да озбиљно мисле".
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