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 Опозиција је покушала више пута дијалог са власти, али су у том дијалогу људи на
власти убеђивали опозицију да је "више у медијима него Вучић и онда ви немате о чему
да причате", изјавио је председник Странке слободе и правде Драган Ђилас.

  Ђилас је, поводом оснивања Иницијативног одбора ССП у Книћу, рекао да је дијалог
између режима и опозиције могућ једино уз посредовање Европе, и додао да очекује да
ће до тога доћи на пролеће 2021.   

"Нама је потребно посредовање, да неко дође, сутра предложи нека правила, као у
Македонији и Црној Гори, која ће омогућити да се промени ситуација не само у медијима,
него да се стане са притиском на људе који морају да гласају за власт да не би остали
без посла. То мора да стане и не сме никад више да се понови", рекао је Ђилас.

  

  

Он је казао је да је то неопходно да би се смањиле тензије у друштву, али и да је
потребан дијалог унутар опозиције, уз оцену да она треба да комуницира и када су у
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питању изборни услови, без поделе на оне који су учествовали на изборима и на оне који
нису.

  

"Мој став не деле сви. Схватам да је то што су неки прекршили оно што су обећали, па
изашли на изборе озбиљан проблем, али то је проблем и за њих", рекао је Ђилас.

  

Он је за портал Глас Шумадије рекао да је "неопходна сарадња између свих који су на
истој позицији", као и да нико нема право, ни тапију на то да је он једина опозиција у овој
земљи, те да опозицију не чине само политичке странке, него пре свега два милиона
људи који су за промене.

  

"Они су опозиција овом режиму, а ми само треба да помогнемо да се њихов глас
довољно чује да би се нешто овде променило", рекао је Ђилас.

  

На питање да ли се већ назиру два блока опозиције на наредним изборима, јер међу
странкама које су бојкотовале изборе има оних које нису за ту сарадњу, Ђилас је рекао
да уопште не размишља о томе и да је прича о броју колона бесмислена четири месеца
после лажних избора и најаве да ћемо у следећих 17 месеци имати нове, што је, како је
навео, победа људи који су били у бојкоту.

  

"Ми треба да причамо о једном фронту у коме ће бити покрети, групе грађана, странке,
људи, народ, сви они који желе да се овде нешто промени и да се то деси мирним путем,
а не да сутра на неким демонстрацијама неко губи главу на улици", рекао је Ђилас.

  

Поручио је да сви морају да буду заједно на начин, који мора да се нађе, а то је, каже,
одговорност на онима који се баве политиком.

  

"Ако ми то не можемо да нађемо, како да очекујемо да ће неки човек сутра у Книћу,
Рачи, Крагујевцу, Рековцу, гласати за нас", рекао је Ђилас.
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(Бета)
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