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четвртак, 13 јануар 2011 14:28

Потпредседница Демократске странке Јелена Триван негирала је данас да та странка и
СНС праве двопартијски систем и навела да ДС жели да буде велика, али и да очува
идентитет политичких партнера, пре свега, мањинских странка које морају да постоје и
које су добре за Србију.

  

Триванова је истакла да је Србија далеко од двопартијског система.

  

"Председник Демократске странке и Србије Борис Тадић изнео је лично мишљење да би
мешовити изборни систем био добар за Србију и у Министарству за државну управу и
локалну управу постоји модел изборног закона за локални ниво који је мешовит и о њему
се разговара већ три године. Тадић је рекао да му се тај модел чини прихватљивим",
подсетила је Триванова.

  

Према њеним речима, није тачна оцена председника СПС Ивице Дачића да ДС и СНС
праве двопартијски систем, али јесте логична претпоставка која произилази из уредјења
свих држава у свету где је готово биполарни политички систем са једном странком
измедју која је тас на ваги.

  

Она је додала да свака иницијатива, нарочито о измени изборног система, подразумева
сагласност коалиционих партнера и нагласила да ДС нема ништа заједничко са СНС.

  

Триванова је рекла да у Дачићевој изјави није чула ништа драматично, што би указивало
да су "односи ДС и СПС гори или другачији, већ су одлични и стабилни".
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Лидер СПС је сам признао, навела је Триванова, да је актуелна влада "влада са најмање
турбуленција", а оног тренутка када би неко од коалициних партнера одустао од онога
што ДС сматра европским и страначким вредностима, демократе би из те владе изашле.

  

Триванова је подсетила да је ДС "све време за реконструкцију владе, сматрајући да
реформа и рационализација државне управе подразумева да буде спроведена на свим
нивоима и да је спремна на сваки потез, било да се зове реконструкција владе или
персоналне промене".

  

"Треба да удјемо у разговор са коалиционим партнерима шта ће бити модел подизања
ефикасности рада ове владе, да ли ћемо ићи у реконструкцију или ћемо персонално
променити људе. Аанализу њиховог учинка вршићемо на основу њиховог стварног рада,
а не на основу медијских спекулација", нагласила је Триванова.

  

Према њеним речима, не може се сваког месеца расписивати референдум и говорити да
Устав не ваља, већ је потребно направити правну анализу и сакупити све иницијативе о
томе шта у том акту не ваља и кренути у јавну расправу и измене.

  

(Тањуг)
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