
Коалиција "Морамо": О питању Косова народ треба да се одреди на референдуму. Да се у Сребреници догодио геноцид пресуђено је од стране суда који сви признајемо
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Странка Заједно за Србију, Отворена грађанска платформа Акција, иницијатива Не
давимо Београд и покрет Еколошки устанак формирали су зелено-леву коалицију
"Морамо" за предстојеће парламентарне и локалне изборе. Одлучили су се, како
кажу, да борбу са улица преселе у институције и да се унутар њих боре за даље
промене. За одлуку Владе о укидању просторног плана и свих дозвола Рио Тинту
кажу да је победа грађана, али да желе да виде шта стоји у уговорима.

  

  

Вођа Еколошког устанка, Александар Јовановић Ћута, каже да чекају да одлука изађе у
Службеном гласнику али и да виде шта је у документацији, шта је потписно и шта су
обавезе Србије.

  
  

Зеленовић: Победили смо у једној борби која траје дуго, зато инсистирамо на зарезу јер
се власти не може веровати. Власт је узрочних свих проблема, што еколошких, као и
насиља које трпимо. 
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„Да ли је Србија дужна милијарду, није ово крај, ми њима ништа не верујемо. Урадили су
једино што су могли –  да раскину све са Рио Тинтом. Наш основни захтев је био укидање
уредбе, како ће се ствари развијати, није Рио Тинто једини који је дошао, имао 55
рудника у просторном плану. Читав низ уредби у Закону о рударству мора да се
ресетује. Желимо да знамо шта ја план кад је у питању експлоатација природних
ресурса. Да нам се не догоди цијанид у Хомољу. Неко себи трпа милијарде у Србији а
људи су слуђени“, поручује Ћута.

  

Биљана Ђорђевић из покрета Не давимо Београд за одлуку Владе дефинише као "зарез
и можда неку паузу", али наглашава да је важно да се каже да је то победа грађана.

  

"Чак и ако је нека врста заустављања пројекта, важно је да су грађани извршили
притисак. Они су желели да зауставе пре него што се распишу избори. С обзиром какве
смо контрадикторне изјаве чули, како њима да верујемо. Премијерка каже да нисмо
потписали, а онда се помињу неки пенали", рекла је.

  

Лидер Заједно за Србију, Небојша Зеленовић, каже да морају да се повуку кривичне и
прекршајне пријаве против оних који су процесуирани јер је Влада испунила захтеве,
што, како каже, значи да су грађани победили.

  
  

Ђорђевић: Ми нисмо само зелена, него зелено лева коалиција

    

"Победили смо у једној борби која траје дуго, зато инсистирамо на зарезу јер се власти
не може веровати. Власт је узрочних свих проблема, што еколошких, као и насиља које
трпимо. Ја сам чуо од премијерке да сам ја тај који је довео Рио Тинто у Србију. Наравно
да нема истине у томе. Ја сам радио као секрет у основне школе и нисам имао везе са
стварима које се дешавају. Премијерка је 2018. ишла у Лондон, има извештај о томе, где
је радосна што се договорила са Рио Тинтом. Годину пре је почетак кључне реализације
пројекта, када је Вучић дао политичку подршку у Бриселу Рио Тинту. Како је дошло до
тога да он потпише подршку за Рио Тинто, а да не постоји студија о процени утицаја.
Како може да пружи подршку за нешто што је опасно за грађане. Влада и председник се
понашају као стечајни управник земље. Зато смо се окупили и хоћемо да се боримо и
победимо ову страшну власт", каже Зеленовић.
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Ћута каже да ће одговорити на премијеркину понуду и доћи у Владу да пеузму све
уговоре који су потписани са Рио Тинтом, а доћи и људи из Горњих Недељица.

  

"Брнабић јуче осула паљбу по НВО. Она долази из НВО, годинама је радила у НВО и сад
оптужује како је злочин бити у НВО. Настављају да сеју мржњу, то што они раде је
токсичније од цијанида. Да ми воду вратимо у Устав, ми смо земља која нема воду као
уставну категорију. Да ресетујемо законе и да се поштују. Ако не буде тако, имаћете нас
на улицама", поручује Ћута.

  

Да ли је екологија довољна за победу на изборима?

  

Једно од питања је и да ли коалиција "Морамо" може до доброг резултата на изборима
на таласу еколошких питања.

  
  

Ћута: Сребреница је питање које је везано за закон, држава је признала Хашки
трибунал, ако поштујемо закон морамо да поштујемо трибунал

    

"Само тако не, али ми нисмо само зелена, него зелено лева коалиција. И како се бавимо
екологијом нас чини другачијим. Сви ови протести око низа проблема су показатељ
мањка демократије. Начини на који ми решавамо проблеме грађана су нас посебно
ујединили. Ту је и низ других питања, социјална правда. Сиромашни људи имају проблем
како да се греју, и они се често оптужују да су загађивачи, али не треба да се каже да су
криви, него да погледамо ко су главни загађивачи, али и да видимо како да помогнемо
људима у лошем положају да и њихови животи буду квалитетни", наводи Биљана
Ђорђевић.

  

На питање шта би урадили ако освоје власт, Зеленовић каже да је једна од најважнијих
ствари да ли свако домаћинство може да има пијаћу воду.
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"Испод Јадра и Мачеве се налази пијаћа вода одличног квалитета и тиме може да се
напоји цела Војводина. Нови Сад ће брзо остати без свог издана пијаће воде. Морамо
тиме да се бавимо, вода је вреднија од литијума. Има је сваког дана колико год се
будемо старали да она буде чиста. Уместо да урадимо праве и животне ствари,
потрошићемо новац да стварамо перцепцију златног доба", каже Зеленовић.

  

Теме Косова, Сребренице...

  

Александар Јовановић Ћута сматра да о питању Косова народ треба да се одреди на
референдуму.

  
  

Зеленовић:  Ја бих рекао да се догодио геноцид јер је пресуђено тако од стране суда
који сви признајемо. И ова власт и претходна и свака. 

    

"Нама се референдум подмеће да се изјаснимо о нејасним питањима. Косово је тема о
којој треба да се изјасни народ. О томе не може да одлучује појединац, треба да се
питамо сви ми. Они који су моћни никако да кажу шта је план. Сребреница је питање које
је везано за закон, држава је признала Хашки трибунал, ако поштујемо закон морамо да
поштујемо трибунал. Да се Сребреница никада не понови, али ова држава се одредила
према том питању, то је питање државе", рекао је Ћута.

  

"Постоји пресуда коју ова држава признаје зато што признаје суд који се одредио према
томе да се у Сребреници догодио злочин. Никада нико није судио држави него
појединцима. Ја бих рекао да се догодио геноцид јер је пресуђено тако од стране суда
који сви признајемо. И ова власт и претходна и свака. Ми морамо да кренемо даље и
почнемо да живимо, да правимо везе и контакте с људима на Балкану које муче исте
муке. Морамо да савладамо ауторитарне режиме на Балкану", додао је Зеленовић.

  

"Начин на који смо стављени на бинарне позиције је погрешан. Не давимо Београд није
бежао од тих тема, иако је кренуо као локални покрет, јасно смо говорили да је
Сребреница геноцид. Ми можемо да с одредимо, али ми се нисмо окупили да бисмо
попунили тај квиз већ да бисмо отворили разговоре о животним питањима а онда дошли
до тешких тема. Стално се, и то долази из супротног табора, долази та прича ви
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сарађујете са Фон Крамон, а та иста страна држи људе на Косову у заробљеној
ситуацији, њихови животи су под контролом. Да покушамо да ослободимо те људе којих
се то тиче", рекла је Биљана Ђорђевић из Не давимо Београд.

  

Персонална решења

  

Коалиција "Морамо" још није изашао са персоналним решењима за предстојеће изборе.

  
  

Зеленовић: Верујем да је могуће доћи до заједничког кандидата

    

"Још нисмо формирали листу, биће састављена делом из активизма, делом од струке из
различитих области. Да то буде једна листа која ће бити репрезент онога што имамо на
терену. Неке од организација су већ у скупштинама локалним. Небојша ће бити носилац
на републичким изборима, неко из Не давимо за Београд", рекао је Ћута.

  

"Сачекаћемо скупштину за објаву листе, једини кандидат за градоначелника је Добрица
Веселиновић, али сачекаћемо одлуку органа. Дуго смо активни у Београду, имамо
подршку. Биће то једна врста комбинације оних који су на терену, желимо да наша
понуда одсликава мотивацију и оптимизам и да се покаже не само да морамо, него и да
умемо", каже Ђорђевић.

  

Зеленовић је рекао да комуницирају са групацијом око ДС, ССП и Народне странке и да
стоји понуда како да се та сарадња формализује.

  

"Верујем да је могуће доћи до заједничког кандидата. Није добро да се у медијима
помињу имена, опозиција треба да направи договор како та победа да се деси,
очигледно да воља грађана постоји. Нормални људи се договарају", рекао је Зеленовић.

  

(Н1)
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