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 Никаква седница Главног одбора Демократске странке није сазвана за 17. мај.

  

Седница нашег највишег страначког органа заказана је за 31. мај и ту седницу су, у
складу са страначким актима, заказали овлашћени, легални и легитимни органи странке.
Група незадовољних и углавном бивших функционера странке, уз подршку режимских
медија и министра здравља Златибора Лончара покушала је да своју иницијативу за
сазивање седнице 17. маја представи као да је седница стварно заказана. То је покушај
преваре. За ту седницу не постоје ни правни, ни политички, ни здравствено-безбедносни
услови, а иницијатива је и бесмислена, будући да је седница редовно заказана за 31. мај.
Које су то одлуке које се не могу донети 31. маја, већ морају 14 дана раније, нико и не
покушава да објасни – каже за Данас Драгана Ракић, потпредседница Демократске
странке.

  

* Коме се  жури и због чега?

  

– Жури се Александру Вучићу, јер покушава на све начине да извуче ДС на изборе како
би обезбедио легитимитет за своје фалш изборе које је планирао за 21. јун. У тој својој
намери пронашао је партнере у оквиру ДС, који имају свој лични циљ, без било какве
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одговорности према будућности грађана Србије. Изгледа да појединци не могу свој
живот да замисле без посланичке плате и других привилегија које доноси то радно
место у Народној скупштини.

  

* Који су то појединци?

  

– То је веома лако утврдити. Довољно је да погледате ко од демократа добија највише
простора у режимским медијима и то искључиво да би у негативном контексту говорио о
актуелном руководству ДС, а пре свега о председнику Зорану Лутовцу. У тим нападима
свакако предњачи Радослав Милојичић Кена, који уосталом не крије да му је циљ да
„руши Лутовца“ на лажној седници ГО. Подсећања ради, пре две године, на
унутарстраначким изборима, демократе нису изабрале Милојичића за потпредседника,
као што нису изабрале ни Гордану Чомић за председницу, коју је Милојичић тада
подржавао. Чомић није више чланица ДС, јер се налази на листи друге политичке
организациј, а Милојичић иако је формално члан ДС, ради све оно што весели и користи
Александру Вучићу и СНС.

  

* Шта су њихове главне замерке Лутовцу, осим бојкота избора и СЗС?

  

– Нема шта да се замери председнику Лутовцу. Од када је постао председник ДС-а, увек
је стављао интересе грађана Србије на прво место, чак и испред интереса саме ДС.
Лутовац је човек помирења и интеграција. Он је покренуо паралелне и комплементарне
политичке процесе: укрупњавање и јачање странке и уједињење свих опозиционих
партија и покрета. Одлука о формирању СЗС и одлука о бојкоту, донете су на
страначким органима са огромном већином. Лутовац и актуелно руководство добили су
мандат да спроводе управо овакву политку – политику ревитализације ДС и политику у
интересу свих грађана Србије.

  

* Како је могуће да се међу противницима председника ДС нађу и његови
потпредседници попут Александре Јерков. Да ли сте ви једини потпредседник
веран Лутовцу?

  

– Очигледно је да се Александра Јерков придружила онима који покушавају да смене
председника Лутовца. Она је једина од страначких потпредседника која је одступила од
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оне политике коју смо заступали у кампањи за унутарстраначке изборе и за коју смо
добили поверење наших чланова. Који су њени мотиви за то, ја не могу да знам, а нећу
да нагађам. Сваки члан и функционер странке има демократско право да оцењује рад
страначких представника и да предлаже, или тражи нечију смену, али ни Јерков нема
право да јавно позива грађане да не учествују у протестима у Новом Саду које заједно са
другим чланицама СЗС организује и градска организација ДС. То је стварно нечувено.

  

* Они који прижељкују смену председника ДС ипак тврде да је он у протекле две
године доста грешио и да се понашао као аутократа у ДС.

  

– Једина „грешка“ Лутовца је што не пристаје на калкулантску и мешетарску политику
каква је, нажалост, уобичајена на нашим просторима и зато што  интерес Србије ставља
испред интереса Александра Вучића и његових политичких  партнера из ДС. Ми у ДС
смо заиста поносни што је на нашем челу човек високих моралних и људских квалитета.
Јер да бисте били добар политичар, неопходан услов је да будете добар човек.
Другачије не иде.

  

 * Противници Лутовца ипак тврде да им је циљ сређивање стања у ДС и да коначно
дође до уједњења са Социјалдемократском странком.

  

– Процес реинтеграције ДС је покренуо Лутовац и он је најзаинтересованији да се тај
процес успешно заврши. Нажалост, процес уједињења одвија се у врло неповољним
околностима и уз бројне опструкције које су досад долазиле и из наше и из странке
Бориса Тадића. Наши бивши страначки функционери су у уједињењу видели шансу да
поврате неповратно изгубљени утицај у странци тако што би добили подршку својих
старих другара и најближих Тадићевих сарадника, који су га у међувремену напустили.
То видите и по томе што су они и пре уједињења одмах одредили да председник наше
заједничке странке буде Марко Ђуришић. Ми желимо да се тај процес заврши. У томе
нас, нажалост, не охрабрују последњи иступи Тадића, који прилично агресивно
покушава да наметне неке своје идеје, које нису у складу са оним што смо се договорили
и усагласили у СЗС и такозваном савезу за бојкот.

  

* Има ли намере и да се Борис Тадић врати на чело ДС?
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– Да ли неко покушава да Бориса Тадића поново истакне на место председника ДС
стварно не знам, али знам да се то неће догодити зато што то не жели готово нико у ДС.
Можда ово звучи грубо и недипломатски, али ја то морам тако да кажем, јер је то
истина. Уосталом, могућност да Тадић буде поново председник ДС-а никада није ни
разматрана током договора о уједињењу.

  

* Да ли ћете се ви појавити у недељу на седници ГО ДС коју је организовала
трећина чланова ГО, макар из знатижеље?

  

– Никаква седница ГО неће бити одржана у недељу, 17. маја. За ту седницу не постоје
ни правни, ни политички ни здравствено-безбедносни услови. Иницијатива за
одржавање те седнице није поднета на прописан начин, јер није подржана од стране
најмање једне трећине чланова ГО. На списку оних који су наводно подржали ту
иницијативу налазе се имена људи који су званично обавестили Секретаријат странке да
су њихови потписи неважећи и људи који уопште нису чланови странке. Не могу вам
описати свој шок кад сам видела да се међу тобожњим потписницима налази и
председник општинског одбора СВМ у једном војвођанском месту. Какви су то људи који
уз помоћ фалсификованих и неважећих потписа покушавају на тако безочан начин да
варају у својој странци?! Заиста сам згрожена понашањем појединаца и њиховом
спремношћу да на нечастан и незаконит начин остваре своје личне агенде.

  

* Међу онима који су потписали иницијативу за седницу Главног одбора у недељу
су и професор Драгољуб Мићуновић и Вида Огњеновић.

  

– Претпостављам да су се професор Мићуновић и Вида Огњеновић нашли међу
потписницима иницијативе са жељом да се у странци настави дијалог о свим политичким
питањима с којим се у овом тренутку суочавамо. Професор Мићуновић и госпођа Вида
Огњеновић одувек су били борци за једнакост и за то да се речи мере не по томе ко их је
рекао, већ шта значе. Исто је и са делима. Тако је било, и тако ће бити и убудуће.

  

* Може ли по статуту ДС Лутовац да буде смењен уколико не дође на седницу и не
поднесе извештај о раду?

  

– У вашем питању постоји „немогући услов“. Неће се и не може догодити да председник
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ДС намерно не дође на седницу ГО и да не поднесе извештај. Самим тим је неважно шта
у страначком статуту пише о хипотетичкој ситуацији коју помињете. Лутовац неће и не
може бити смењен све док има подршку већине чланова ГО и већине чланова странке.
Та подршка је сада јасна и очигледна. Чак ни ова интересна група која покушава да га на
силу сруши никада и нигде није рекла да за то има подршку већине чланова странке.
Они траже да Лутовац њима, како кажу, положи рачуне, јер они себе, ваљда,
доживљавају као странку, а не оне хиљаде наших страначких колегиница и колега који
су већ безброј пута били нападани и тучени, попут наше страначке колегинице Ане на
коју је пре неко вече пред парламентом и наочиглед читаве земље дивљачки насрнуо
Вучићев присталица. У тренутку док је Ану жарио образ од шамара, ова самопроглашена
страначка елита је састанчила и договарала се како ће преотети странку од те Ане и
осталих демократа.

  

(Данас)
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