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 Некадашњи председник Демократске странке Драгољуб Мићуновић изјавио је да га не
интересује лидер Двери Бошко Обрадовић, али да јесте очекивао оштрију реакцију
Савеза за Србију и Демократске странке након Обрадовићевог твита, пише Данас.

  

На питање да ли је очекивао оштрију реакцију руководства ДС-а и СзС-а након што га је
Обрадовић "извређао на друштвеним мрежама", Мићуновић је рекао "наравно да јесам",
али да је очекивао и оштрију реакцију СзС-а који чине бивши функционери ДС-а.

  

"Мене не интересује политички хулиган и антиевропљанин Бошко Обрадовић, који
покушава да у наш политички живот уведе таблоидно просташтво. Увек је било оних који
хоће да постану нешто вређајући оне који су неко", рекао је Мићуновић у интервјуу за
Данас.

  

Према његовим речима, да је бојкот бесмислен говорио је "и пре годину дана и касније
више пута".
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Против сам бојкота јер се у последњих 30 година показао неуспешним и погрешним

    

"Говорио сам и на Главном одбору странке и против уласка у Савез за Србију са
Дверима, није било никакве реакције. Сада одједном на изјаву у Блицу стиже из Двери
ова 'таблоидна жуч", рекао је Мићуновић.

  

Додао је да је против бојкота јер се у последњих 30 година показао "неуспешним и
погрешним", али и због тога што су скоро све чланице УН-а изабрале репрезентативну
демократију као уставни поредак.

  

"Слободним и контролисаним изборима власт се осваја или губи. Постоје
међународна и унутршња контрола. Не можете на такмичењима да победите ако не
учествујете", рекао је Мићуновић.

  

Додао је да се власт, "додуше, може освојити и револуцијом", али да до сада ту
варијанту "нико није заступао".

  

(Бета)
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