
Европски либерали: Избори у Србији нису били слободни и поштени, излазност била мања од 50%, а опозиција ће сада бити на улици ван парламента
понедељак, 29 јун 2020 21:34

Поводом одржавања избора у Србији 21. јуна, Савез либерала и демократа за Европу
(АЛДЕ), који окупља либералне партије на континенту, оценио је у саопштењу да они
нису били слободни и поштени.

  

  

Председник АЛДЕ Ханс ван Бален изразио је жаљење што ниједна либерална партија
није ушла у парламент и рекао како се плаши да ће, уз консолидацију моћи владајуће
партије и потенцијално одсуство парламентарне опозиције и контроле, овај резултат
наштетити демократији у Србији, преноси портал Еуропеан Wестерн Балканс.

  

"Излазност је била мања од 50%, што је за мене јасан знак да је бирачко тело исказало
своје противљење овом гласању тако што није изашло и ризиковало своје здравље у
тренутним околностима коронавируса", изјавио је Ван Бален, додајући да ће сада
опозиција бити на улици, а не у парламенту.
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Чланице АЛДЕ, заједно са партијом француског председника Емануела Макрона, у
Европском парламенту чине либералну групу “Обновимо Европу”, која је трећа по
величини. Посланик у Европском парламенту Илхан Кјучук додао је да је, нажалост,
резултат избора у Србији био врло узнемирујуц́и.

  

"Избор бирача био је ограничен превеликом предношћу владајуц́е партије и
промовисањем владиних политика у вец́ини главних медија. Бојкот многих странака
опозиције дао је господину Вучићу апсолутну власт са двотрећинском већином у
парламенту и надам се да он нец́е искористити ову прилику за подривање демократије у
земљи. АЛДЕ ц́е наставити свој рад са либералним странкама и покретима и помно ц́е
пратити ситуацију у Србији, јер европска будуц́ност ове земље не би смела да доводи у
питање", рекао је Кјучук, који је на овим изборима подржао Покрет слободних грађана.

  

Роман Јакич, председавајући Либералне мреже југоисточне Европе (ЛИБСЕЕН), рекао је
да АЛДЕ мора да крене да ради са својим чланицама и либерално оријентисаним
партнерима у Србији како би биле спремне да учествују и освоје посланичке места на
следећим изборима.

  

АЛДЕ тренутно нема чланица у Србији, јер је Либерално демократска партија искључена
пре неколико година због неплаћања чланарине.

  

(Јуропијан Вестерн Балканс)
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