
Данас: Други састанак власти и опозиције најављен за петак под знаком питања? Ђилас: Нећу учествовати, ако округли сто не буде отворен за јавност 
четвртак, 08 август 2019 11:22

Други састанак – округли сто власти и опозиције о изборним условима – најављен за
петак, под знаком је питања, будући да се неће одазвати сви они који су учествовали на
првом 27. јула.

  

  

Драган Ђилас, лидер Странке слободе и правде, каже да неће учествовати уколико
комплетан округли сто не буде отворен за јавност, а већина других представника Савеза
за Србију нису се огласили са јасним ставом. Упитан да ли ће на састанак доћи уколико
његов уводни део буде отворен за медије, Ђилас је поновио да ССП неће учествовати
уколико састанак не буде отворен за јавност и прецизирао да ће у раду суделовати само
ако комплетан округли сто буде доступан медијима.

  

Како су јуче најавили организатори састанка, Фондација за отворено друштво Србија и
Факултет политичких наука, тема разговора требало би да буде финансирање изборних
кампања. У позиву се наводи да ће састанак почети сутра (петак) у 9 сати у делу који ће
се водити по „ Четам Хаус“ правилу, без присуства медија, док ће за изјаве медијима
бити од 11.30 часова, преноси ФоНет.
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Четам Хаус правило обавезује сваког учесника дебате на апсолутну тајност о садржају и
изјавама других учесника. Догађаји који се организују по поменутим правилима
затворени су за ширу јавност и медије, навели су организатори.

  

Извршни директор Фондације Милан Антонијевић изјавио је у недељу да постоји
могућност да се отвори уводни део будућих састанака власти и опозиције, као и да
након састанка учесници дају изјаве медијима, али да ће се о томе консултовати са
осталим организаторима састанака.

  

– Централни део разговора странака би требало да остане затворен за јавност. Тај део
где се говори о конкретном проблему, а то је финансирање политичке кампање и
функционерска кампања, може да буде нешто што је отворено за јавност. Оно што
сматрамо примереним јесте да се након састанка одвоји један период у коме би медији
могли да постављају питања. Због заиста узавреле атмосфере мислимо да овај
централни део у коме се разговара о предлозима цивилног друштва и где се разговара о
конкретним питањима која ће изнети организације цивилног друштва, не би требало да
буде отворен за медије и да на неки начин привуче неке изјаве које би биле више
намењене медијима а мање дијалогу – рекао је Антонијевић за Н1.

  

Председник Странке слободе и правде Драган Ђилас, већ је раније, одмах после првог
састанка 27. јула, најавио да неће учествовати на наредним округлим столовима на тему
избора у Србији, уколико ти скупови не буду отворени за јавност. Упитан да ли ће
учествовати у другој рунди разговора заказаној за петак, 9. август, с обзиром на изјаву
директора Фондације Милана Антонијевића да постоји могућност да уводни део будућих
састанака буде отворен за јавност, Ђилас је одговорио одрично.

  

– Јасно смо рекли да Странка слободе и правде неће учествовати ако састанак не буде
отворен за јавност – рекао је Ђилас за наш лист.

  

Упитан да прецизира да ли то значи да је потребно да комплетан састанак буде отворен
за јавност како би на њему учествовали, Ђилас је кратко одговорио „да“.

  

 2 / 4



Данас: Други састанак власти и опозиције најављен за петак под знаком питања? Ђилас: Нећу учествовати, ако округли сто не буде отворен за јавност 
четвртак, 08 август 2019 11:22

Лидер Двери Бошко Обрадовић упитао је у уторак посланика Српске напредне странке
Владимира Ђукановића како се нашао у делегацији на округлом столу о изборним
условима, ако се раније повукао из свих страначких активности СНС док „председник не
очисти странку од лопова, криминалаца и мангупа“.

  

– Зашто идете на те разговоре ако већ саветујете Александру Вучићу да не прихвати
ништа од заједничких захтева опозиције и препорука Стручног тима са протеста „1 од 5
милиона“ – питао је Обрадовић Ђукановића у отвореном писму.

  

Обрадовић је од Ђукановића тражио да се изјасни да ли је разговорима са, како их
називају припадници власти, „издајницима, тајкунима, лоповима, фашистима и осталим
олошем“ из опозиције, СНС коначно признала да је дијалог између власти и опозиције
нормална ствар и да се опозиција у свакој земљи на свету мора поштовати.

  

Ђукановић није желео да говори за наш лист јер, како је казао, не даје никакве изјаве од
када је суспендовао функције у странци.

  

Редослед састанака

  

Подсетимо, на редослед састанака – након првог округлог стола опозиције и власти
(делегацију СНС представљали су Небојша Стефановић, Владимир Орлић, Владанка
Маловић и Владимир Ђукановић) 27. јула који је био изненађење за јавност, и након
делимичних медијских сазнања са тог скупа, због правила да „Цхатхам Хоусе“ да се
детаљи не износе у јавност, уследио је састанак шире опозиције. У понедељак, 5.
августа, у сали општине Стари град, састали су се представници опозиције, укључујући и
оне из грађанских покрета, који нису били присутни, нити позвани 27. јула, попут Не
давимо Београд.

  

Председавајући тог сусрета Јанко Веселиновић из СЗС је казао да је по питању
дијалога власти и опозиције, на састанку констатовано да је реч о округлом столу и да
ће и убудуће присуствовати сваком разговору на коме би могло да дође до помака
везаног за испуњавање услова за слободне и поштене изборе. Веселиновић је навео и
да ће се након другог округлог стола лидери опозиције поново састати како би видели
могу ли ти разговори „изнедрити неку конструктивност“. Навео је и да је крајњи рок да
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се поправе изборни услови друга половина септембра. Ипак, како је казао један од
учесника тог опозиционог скупа, упадљиво је да није било усвојеног заједничког
саопштења.

  

(Данас) 
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