Група старих чланова ДС: Како ћемо се борити за владавину права и демократију у друштву ако их
субота, 06 јун 2020 12:09

Четрнаест чланова Демократске странке упутило је Апел за одбрану демократије и
владавину права и позвало и остале чланове да их подрже и што хитније организују
Изборну скупштину Демократске странке, која ће, како тврде бити подстрек свим
снагама у друштву за борбу за демократску и европску Србију.

„Ми, грађани, демократе, свесни да живимо у друштву у коме је уништена демократија и
погажена владавина права, са дубоком забринутошћу пратимо актуелне политичке
процесе у Демократској странци. За борбу против аутократског режима потребна је
политичка странка која се бори и истрајава на демократским принципима и темељним
демократским вредностима“, наводе у писму потписници овог апела: Вида Огњеновић,
Божидар Ђелић, Љиљана Лучић, Драгослав Шумарац, Нада Колунџија, Драган Домазет,
Горица Мојовић, Војислав Јанковић, Леила Руждић,Владимир Домазет, Наташа
Вучковић, Генерал Петар Радојчић, Капетан Никола Лунић и Саша Вучинић.
Демократску странку, како истичу, препознају као једину странку која има
унутарстраначки демократски живот који може пренети на читаво друштво.

„Зато је она и мета на коју се многи противници обрушавају годинама. Зато је данас у
интересу Србије да је сачувамо! Осећамо потребу и одговорност да се сачува и оснажи
странка која се три деценије бори за европску и демократску Србију“, поручиле су
демократе, подсећајући да су Демократску странку последњих месеци напустили
највиши функционери Странке, заменик председника Странке, Генерални секретар,
Интернационални секретар, и многи други.

„Демократска странка је нестручним руковођењем остала без политичког живота у више
од 70 општина и градова у Србији. Више од седам месеци њихове канцеларије су
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закључане, заједно са идејама и политиком Демократске странке. Ми немамо право да
грађане лишавамо политике будућности коју од оснивања баштини управо Демократска
странка“, поручили су они.

Додају да је Демократска странка увек била свесна важности и снаге политичког
договора са грађанима и да је Демократска странка политику увек заснивала на
решењима реалних проблема друштва.

„Пре скоро годину дана окупили смо локалне одборнике у Савез слободних одборника
са идејом ближег повезивања са грађанима и препознавања проблема и нуђења решења
у сваком месту у Србији. Руководство странке никада није искористило потенцијале тог
Савеза и ниједна активност није уследила након тога. Отуђење од грађана добило је
своју потврду оваквим понашањем. Демократска странка је обећала грађанима
уједињење на вредностима на којима је основана Демократска странка, уз политичку
визију будућности која је тачка окупљања и бивших и садашњих демократа и свих оних
грађана који чекају да ДС поново постане мотор развоја Србије. Наше идеје и наша
визија били су нада и светлост на крају тунела деценијама и ми имамо обавезу да се за
наду грађана у боље сутра, боримо“, наглашавају у апелу.

Један од последњих догађаја у низу који урушава демократију у Демократској странци
је, како сматрају, и дисциплински поступак против чланова Статутарне комисије, којим су
погажена основна начела правног устројства сваке организације.

„За Демократску странку, њен Статут је устав, а Статутарна комисија Уставни суд.
Статутарна комисија брани статут од тога да било који појединац, укључујући и
председника странке, делује самовољно, противно Статуту. Правно насиље којем је
прибегао председник Странке са Извршним одбором суспендујући чланство у ДС за 6
чланова Статутарне комисије, супротно је оном за шта се Демократска странка залаже
од свог почетка – за поделу власти, независност суда, владавину права“, додају у апелу.

Сматрају да ДС мора бити пример изградње, а не разградње, пример сабирања енергије
промена, а не њеног гушења, поручиле су демократе.

„Расформирања и укидања не доносе снагу и сви капацитети и опозиције и саме
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Демократске странке морају се окренути борби за модерну и демократску државу.
Обраћамо се члановима странке и целој јавности. Ово није само питање за Демократску
странку. Овде је реч о демократском лицу целе земље, о цивилизацијском опредељењу и
путу у будућност. Ово је питање и за све грађанке и грађане који су, свесни тренутка у
коме се као земља налазимо. Сви они који су и до сада, континуирано или повремено,
гласали, подржавали и помагали Демократску странку знају да она може бити гарант за
изградњу бољег друштва само ако је у стању да поштује све процедуре и права
појединаца унутар сопствене организације. Ми не смемо да дозволимо да постанемо
организација којој је остало више прошлости него будућности“, поручили су потписници
апела.

(Данас)
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