
Иштван Пастор: Нема разлога да се покрајински избори не одрже у исто време кад и републички 
уторак, 21 јануар 2020 09:02

 НОВИ САД - Покрајинске изборе ћу највероватније расписати 2. или 3. марта и нема
разлога да се они не одрже у исто време кад и републички, чије је одржавање
председник Србије Александар Вучић најавио за 19. или 26 април, изјавио је за РТВ
председник Скупштине Војводине Иштван Пастор.

  

Пастор је у "Правом углу" РТВ-а изразио жаљење што део опозиционих странака, које по
инструкцијама својих централа у Београду, бојкотују и покрајинску Скупштину и што ће
се, можда, одлучити за бојкот покрајинских избора.

  

Коментаришући најаву измена изборног закона и смањење цензуса са 5 на три одсто за
улазак у парламент, председник Покрајинске скупштине и лидер СВМ-а сматра да "ова
идеја помаже да се идентификују сви учесници политичког живота и да буду део
парламентарне демократије".
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О аргументима дела опозиције за бојкот избора, која тврди да нису обезбеђени фер
услови, Пастор каже: "Из свог не малог политичког искуства још увек нисам видео да се
унапред каже да су услови фер. На крају ћемо видети, али мислим да је свима у
интересу да изађу".

  

Осврћући се на свој оптимизам од пре 7 година, када је најављивао боље дане, Пастор и
сад оптимистички сматра да

  

"долази један период када ће се поново делити карте на великој политичкој сцени
Европе и да можемо очекивати да ће нам се у тој подели срећа осмехнути".

  

Према његовој оцени сада се из Брисела емитују сигнали "једне нове политике
проширења", за разлику од претходне петогодишње екипе на челу са Јункером, која је
била против проширења и у преговорима са Србијом поглавља отварала "на кашичицу".

  

Каже да му је приликом разговора са новим европским комесаром за проширење
Оливером Вархељијем, представником Мађарске, било јако битно да успостави људски
контакт и допринесе стварању објективе слике о нама.

  

"Комесара за проширење сам сад упознао, нисам раније имао прилике, човек је из
Сегедина, долазио је у Војводину што је страшно важно… Кратак разговор у коме сам
имао прилике да га саслушам ми улива оптимизам, жели да помогне, свој комесарски
циљ је дефинисао тако да на крају његовог петогодишњег мандата Србија уђе у ЕУ",
каже Пастор.

  

На питање да ли, након похвала од председника Вучића за лични допринос у
учвршћивању пријатељских односа са Мађарском и Виктором Орбаном, види неку нову
улогу за себе и СВМ, Пастор је одговорио:

  

"Другачија улога ми не треба, имао сам привилегију која се ретко може доживети, да као
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мањински политичар, без личног конфликта са самим собом, служим и мањинској
заједници и држави. То се ретко догађа, али се мени та могућност пружила, и не треба
ми другачија".

  

(РТВ)
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