
Лутовац и Ивановић: Опозиција не треба да се враћа у Скупштину док се нешто драстично не промени
понедељак, 20 мај 2019 08:58

 Председник Демократске странке Зоран Лутовац и председник градског одбора
Социјал-демократске странке у Београду Александар Ивановић сагласни су да
опозиција не треба да наступа у Скупштини док се нешто драстично не промени.

  Маја Гојковић је заказала посенбну седницу Скупштине о Косову за понедељак, 27. мај.
 

  

Подсетимо, председник Двери Бошко Обрадовић поручио је јуче да посланици те
странке неће присуствовати тој седници Скупштине и додао да ће Двери поштовати
"Споразум са народом" и да ће наставити да бојкотују рад парламента све док се не
испуне захтеви са протеста "Један од пет милиона".

  

"Потписали смо да ћемо изаћи из скупштине Србије и из локалних скупштина, нисмо
изашли због тема, већ јер институције не раде свој посао и нема теме због које ће се ући,
то није у складу с оним што смо се договорили као опозиција. Став странке и став
опозиције је да нема уласка у парламент док стварно не постане парламент. Став ДС је
да се не учествује", рекао је Лутовац.

  

"Донета је одлука да не наступамо док се нешто драстично не промени, од прарламента
су направили место где се једу ћевапи. Та седница, као и седница о Тијанином закону
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служи да јавност прикажете опозицију као негативце, покушали су да уведу нека друга
кривична дела тим законом. То само показује да ти људи немају искрене намере већ
само лаж", сматра Ивановић.

  

Уједињење Демократа - шта ће се ново понудити грађанима?

  

Демократска странка (ДС), Заједно за Србију (ЗЗС) и Социјалдемократска странка
(СДС) ујединиле су се у јединствену Демократску странку. На скупу у Београду је,
између осталог, прихваћена Декларација о заједничкој борби за европске вредности,
улазак Србије у ЕУ и враћање отете слободе.

  

"Ми смо рационални и одговорни и сазрело је време за тако нешто, то грађани очекују од
нас и мора да се укрупњава политичка сцена. Ми се окупљамо на идеолошко програмској
основи", рекао је Лутовац.

  

"То је чврста унија, идеја је да створимо јаку организацију, наше три одрганизације су
идеолошки најближе, лако смо се и брзо договорили, потписали уговор и како ћемо
функционисати. Имамо Извршни одбор који ће спроводити одлуке Председседништва и
Председништво које има представнике све три организације", каже Ивановић.

  

На питање шта ће уједињена Демократска странка ново понудити грађанима, Лутовац је
рекао да су београдски избори показали да грађани желе јединствену листу против
Вучића и да је ДС на тим изборима лоше прошла јер је препозната као странка која није
хтела с осталима на листу.

  

"Ми смо разумели поруку – не инсистирајте на поделама него се удружите. Ми смо зато
постали оснивач СЗС и сада се перцепцирамо као неко ко гради јединство, а онај ко
гради добија јачу подршку, другачији имиџ - неког ко покушава да промени у сарадњи с
другима. Ми ћемо разговарати о програму који се зове "Србија после промена" и причамо
о свим темама", рекао је Лутовац.

  

Он је додао да је дошло време да се заустави клатно сталног изласка из ДС и да је сада
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време интеграције оних који су блиски.

  

Александар Ивановић из СДС-а је рекао да је циљ стварање јаке организације, пошто,
како каже, већ деле исте вредности, а да је следећи корак јака страначка
инфраструктура.

  

"То је неопходно да би се зауставило ово лудило, неко на терену мора да се
супротстави, не може појединац да се бори сам, он мора да има јаку организацију иза
себе. Не можете да им одговорите насиљем, али морате да покажете грађанима да није
нормално да се представник власти на тај начин опходи, већ да створимо политичку
културу да такви људи не могу да прођу. Није нормално да се као аргумент користи
бејзбол палица. Морамо да покажемо тим људима да нису сами. Није једини циљ
супротставити се лудилу Вучићевог режима, разлог окупљања је да направимо концепт
шта радимо дан после њиховог пада. Концепт је да после овога никада не дозволимо да
државом управља један човек, да вратимо Србију на пут ЕУ, да имамо јаке институције",
навео је Ивановић.

  

На питање зашто онда СДС није део Савеза за Србију и како види сарадњу с Дверима,
Ивановић каже да се све координише на нивоу Споразума с народом и да има још
организација, поред СДС-а, које нису део Савеза, али учествују у протестима. Како
каже, "у овом тренутку је пожар и није проблем ко се укључује у гашење" и додаје да
остаје визија ЕУ иако сваки дан седе за столом с Дверима.

  

"Мислим да се превише враћамо у прошлост, ја тврдим да није проблем у финесама јер
можемо да се разликујемо. Слика у Србији се драматично променила, у ДС и СДС
постоји сагласје и спремност да урадимо ово. Нико након разлаза није пришао СНС, нико
није формирао странку да би пришао СНС, то је била тачка око које смо се окупили, нико
се није упрљао сарадњом са СНС", каже Александар Ивановић.

  

Лутовац је додао да није време да се инсистира на разликама, већ на ономе што окупља,
као и да је разговарао са Зораном Живковићем, коме су, наводи, врата отворена да се
прикључи ДС-у.

  

"Нова странка се идеолошки мало разликује, а и 90 одсто чланова његове странке није
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било у ДС раније. Странка Вука Јеремића се профилише народњачки, а блиски су нам
из ПСГ. Ми ћемо радити на томе да се објединимо, ако не можемо да будемо један
субјект, онда ћемо политички сарађивати. То није уједињење бивших лидера, то је
уједињење људи", каже Лутовац.

  

Караван слободе као противтежа насиљу

  

Демократска странка је за викенд саопштила да је Далибор Станојевић, одборник ДС и
један од организатора протеста "Један од пет милиона" у Књажевцу "брутално претучен
током прославе дана општине". Њега су, како кажу, претукли председник Општине
Милан Ђокић и двојица сарадника наочиглед неколико сведока.

  

"Наставак онога од раније, исто се десило у Житорађи, човек је добио батине од првог
човека општине и прогласили су га за насилника, а он је жртва. То је исти образац из
Гроцке, Бруса, у Неготину је пребијен организатор протеста. Образац насиља присутан
је свуда у Србији, очекујемо да тужилаштво покрене поступак, а ако га не покрене
покренућемо га ми приватно. Крећемо с караваном слободе и идемо где год се деси тако
нешто. Човек је модар, види се да је пребијен, а они га прогласе за насилника, а човека
који није ни огребан за жртву", каже Лутовац.

  

"Насиље је огроман проблем. Када се свакога дана излије толика количина агресије,
онда контаминирате простор и не могу будуће генерације да стасавају јер то није
нормалан амбијент. Ако свакога дана измишљамо неки рат, па председници општине
пребијају одборнике.. Тако они виде улогу опозиције у демократском душтву, то није
нормално и зато 60.000 људи побегне из земље главом без обзира", рекао је Ивановић.
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