
Драган Ђилас: Престаните да ширите мржњу и делите народ
четвртак, 06 децембар 2018 12:50

 Лидер Савеза за Србију (СЗС) Драган Ђилас изјавио је данас да ће председник џаве и
Српске напредне странке (СНС) Александар Вучић изгубити власт на изборима и, мада,
како је рекао, "не воли кладионице", не мисли да је то далеко.

  

  

Ђилас је у интервјуу за нови број Недељника, најавио да ће се за време новогодишњих
празника више посветити оснивању странке, која ће аутоматски постати једна од
оснивача СЗС.

  

"Када смо правили СЗС партнери су ми рекли да није природно да оснивачи буду девет
организација и Драган Ђилас као појединац. Постигнут је договор да за шест месеци
формирам странку која ће аутоматски постати један од оснивача СЗС", објаснио је
Ђилас.

  

Он је рекао да ће правити нешто ново, да ће вероватно са неким људима покушати да се
споји у једну странку како се не би расипала енергија.

  

"Моја опција је левица. Заиста мислим да држава мора да буде контролор у економији и
да брине о својим градјанима", рекао је Ђилас и навео да жели да га памте по томе што
је омогућио неким младим људима да удју у политику.
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На питање о Борису Тадићу, Саши Јанковићу и Милошу Јовановићу, Ђилас је рекао како
верује да ће неки од њих, "који са нама деле исте идеје или су близу наших 30
програмских тачака, постати део наше заједничке приче".

  

Лидер Савеза за Србију Драган Ђилас рекао је у интервјуу за Недељник да у нашем
друштву доминирају страх, агресија и мржња, и напоменуо да то мора да престане

  "Није само Вучић за то крив, али је најкривљи. Кад он нешто каже, онда га сви његови
следе. Мартиновић каже да ми радимо против Србије, Брнабићка у некој посети у
иностранству каже -- није то савез за Србију, него савез против Србије, сви смо
издајници, криминалци, олош... Па чекајте, људи, шта вам је, јесте ли скроз полудели? Па
никад СНС-у нисам рекао: ви сте против Србије. Људи који гласају за вас мисле да ће им
тако бити боље, престаните више да нас делите на оне који су "за" Србију и "против"
Србије, престаните да ширите мржњу, престаните да лажете овај народ", рекао је
Ђилас.   

Бивши градоначелник Београда и председник демократа је констатовао да 2012. године
СНС није победио, него је ДС изгубио на изборима, и то заслужено, јер, како је навео,
нисмо били довољно добри.
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  "Данас кад видим ко је све био у ДС-у и где су ти људи данас, мој одговор је да је народбоље видео шта се дешава у Србији него ми сами. Извињавам се грађанима због нашихгрешака до 2012, без обзира на то да ли сам лично у њима учествовао. Али позивам теисте грађане да погледају где смо данас, после шест година власти СНС-а. И ако им јебоље, нека опет гласају за Вучића, али ако није...", истакао је Ђилас.  Он је навео да је са партнерима постигао договор да за шест месеци од формирањаСавеза за Србију направи своју политичку странку.  "Правићу нешто ново, вероватно ћу са неким људима (из Савеза) покушати да се спојимоу једну странку и да не расипамо енергију", рекао је Ђилас и наговестио да ће то битистранка левице.  "Моја опција јесте левица. Заиста мислим да држава мора да буде контролор уекономији и да брине о својим грађанима. Верујем у ту идеју, а хоћу и да ме сутра памтепо томе што сам омогућио неким младим људима да уђу у политику. Пеђа Митровић, којије био асистент Дане Поповић, сутра ће бити министар финансија, али неко мора да мупрокрчи пут, да уместо њега добије 1.000 насловних страна да би он стигао до тог места.Нема везе, та жртва ће вредети", оценио је Ђилас.  Упитан да прогнозора када ће и како Вучић пасти с власти, Ђилас је навео на изборима.  "Не волим кладионице, али не мислим да је то далеко", оценио је Ђилас за најновијиНедељник.  Драган Ђилас је за најновији Недељник који је на киосцима од 6. децембра говори о томекако гледа на Србију годину дана после повратка у политику, о својој имовини,пословним везама са Драганом Шолаком, односима са Вучићем, која оптужба га највишепогађа, зашто су људи изгубили веру у политику... скенира медијску сцену, објашњавазашто тужи новинаре и тражи њихову кривичну одговорност, какво решење нуди заКосово...  (Недељник)  
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