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Почело је рушење ХДЗ

  

  Лидери четири најјаче хрватске опозиционе странке представили Декларацију
"Савез за промјене"

  

"Хрватска је у господарској, политичкој и друштвеној кризи. Модел управљања државом
на темељу популистичке и коруптивне дистрибуције посуђенога, а не зарађенога новца,
створио је кризу. Али, тако даље не може", стоји у првој точци Декларације "Савез за
промјене" коју су данас представили челници опорбених странака Зоран Милановић из
СДП-а, Радимир Чачић из ХНС-а, Иван Јаковчић из ИДС-а те Силвано Хреља из ХСУ-а.

  

Декларација у осам точака

  

Декларација се састоји од осам точака којима су утврђена начела и вриједности на
којима ће "Опорба из Каства" темељити и проводити заједнички коалицијски програм и
проведбене политике. Декларација је уједно заједничка платформа странака за изборну
побједу те претеча стварања будуће коалицијске Владе. Како су данас објаснили модел
владавине Коалиције на челу с ХДЗ-ом довео је до тога да је промјена власт постала
заправо опћи јавни интерес. Штовише опроба из Каства увјерена је како ова власт нема
жеље ни могућности ријешити проблеме које су сами створили.

  

"Ми имамо опорбена рјешења за нову запосленост и господарски раст у праведнијем
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друштву. Та рјешења темеље се на три основна ступа - снажни господарски раст
темељен на стварању нових вриједности, мања и учинковитија државна потрошња и
мијењање сустава друштвених вриједности", стоји у Декларацији у којој се наглашава да
је то савез за промјене односно снага која ће покренути националну енергију стварања
бољега живота у бољој Хрватској.

  

Слиједе избори са сврхом

  

Како су истакнули лидери опорбених странака све политике и програми ће се проводити
у три фазе и то санација постојећих наслијеђених проблема, покретање новога
стваралачкога циклуса и кориштење новостворених вриједности по новим начелима.

  

"Рјешења која предлажемо чине нашу заједничку политичку опцију природним партнером
за низ друштвених скупина - раднике, друштвено одговорне подузетнике, младе,
умировљенике, пољопривреднике. Тако јачамо наш потенцијал потребан за коалицију с
хрватским грађанима, једнако као и за нашу заједничку предизборну коалицију", стоји у
Декларацији у којој се истиче како су заправо сљедећи избори - избори са сврхом.

  

Влада лијевог центра

  

"Ми - Социјалдемократска партија Хрватске (СДП), Хрватска народна странка -
либерални демократи (ХНС), Истарски демократски сабор (ИДС) и Хрватска странка
умировљеника (ХСУ) - овиме објављујемо нашу одлуку о стварању предизборне
коалиције за заједнички излазак на предстојеће изборе за Хрватски сабор и формирању
заједничке владе лијевога центра. Наша коалиција поручује - овако даље не иде, не
може више по староме! Вријеме је, изаберимо промјене - на боље!", закључују опорбени
лидери у Декларацији.
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