
Драган Ђилас и ССП подржали Апел за одговорност, који је потписало више од 50 познатих личности
петак, 28 јануар 2022 11:24

Председник Странке слободе и правде (ССП) Драган Ђилас саопштио је данас да
та странка безрезервно подржава „Апел за одговорност, који је више од 50 јавних
личности упутило на адресе опозиционих странака, и истакао да „само заједно и
одговорно можемо доћи до циља – демократске, уређене, безбедне, слободне,
праведне, образоване, културне, пристојне Србије“.

  

  

„У потпуности посвећени истим вредностима, Странка слободе и правде с уважавањем
поздравља иницијативу ‘Апела’, истоветну нашим програмским начелима и принципима“,
навео је Ђилас у саопштењу.

  

Према његовим речима, ССП гарантује борбу и кампању уз међусобно уважавање и
ненападање опозиционих актера, заједничку контролу и заштиту изборног процеса, као
и „никакву постизборну сарадњу и коалицију са било ким ко је директно или индиректно
злоупотребљавао уставне и законске надлежности“.
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„Обезбеђивање услова за неометано испитивање и утврђивање евентуалних
злоупотреба у име, или за рачун актуелних владајућих политичких организација и
њихово санкционисање у складу са законом и потпуну независност правосуђа, уз
подршку правосудним органима у утврђивању евентуалне кривичне одговорности и у
спровођењу кривичних поступака против свих појединаца укључених у афере које су
девастирале Србију током деценије напредњачке владавине“, рекао је Ђилас.

  

Како је навео у саопштењу, ССП гарантује и да ће се одмах по евентуалној смени власти
и по препоруци посебног тела сачињеног од нестраначких ауторитета из области науке,
културе и права, „обуставити сви спорни пројекти којима се угрожава здравље, природа,
културно наслеђе, инфраструктура“.

  

Ђилас је навео и да ће се покренути поступци за утврђивање одговорности за „све
коруптивне, противправне, здравствено угрожавајуће и културолошки спорне пројекте
реализоване од стране актуелне власти, у складу са европским вредностима“.

  

„Уз све то, обавезујемо се да ћемо учинити све да заједнички председнички кандидат
буде личност која ће компетентно представљати вредности савремене, европске Србије
свесне свог идентитета и културног наслеђа, одговорно заступати интересе свих
грађана Србије, промовишући универзалне вредности суживота, сарадње, узајамног
поштовања и помирења свих народа у земљи и окружењу“, истакао је председник ССП.

  

  

(Данас)
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