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 Један од лидера Демократске опозиције Србије (ДОС) и некадашњи амбасадор у
Америци Милан Ст.Протић оценио је да опозицији нема друге и да мора у бојкот
предстојећих избора.

  Он је у колумни за "Блиц" навео да је одговор на питање зашто опозиција мора у бојкот
прост и да гласи "да Србија није демократска земља".

  

"'А зашто није демократска земља?' чујем твоје следеће питање. Зато што се победник
избора зна унапред. То сазнање чини изборе беспредметним. Беспредметним и
непотребним. Дакле ово би требало да је јасно као дан. Свако ко мисли да је
демократија најпоузданије јемтво националне стабилности, мора да се са овим сагласи.
Свака аутократија се заснива на сили. На сили и на претњи. Свака сила, следствено,
изазива отпор. Тад је сукоб неизбежан. Видели смо то у безбројним историјским
примерима. У крајњој линији тако је било и са Милошевићевим самодржављем", оценио
је Протић.

  

Протић је оценио да бојкот није и не може бити циљ само по себи и да би опозиција којој
недостаје идеја и акције требало да да буде у свакодневној кампањи по читавој Србији
са ставовима супротним од валсти, али и другачијим од ранијих, увелико потрошених.
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"Из дана у дан. Од села до села. Од човека до човека. Говорите искрено, говорите
једноставно, говорите поштено. И понашајте се у складу са својим речима. Без скупих
одела, лимузина и пратилаца. Без помпе и раскоши. Без крупних парола и јефтине
демагогије. Без олаких обећања и неукусних коментара. Без разметања и поповања.
Осудјујте све што је рдјаво и труло. Указујте прстом на оно што је погубно и зло.
Загрмите против неукуса, вулгарности, простоте и кича. Дижите глас против
наопакости, бестидности, неистина. Не хвалите се и не бусајте се у груди. Прескупа је
цена плаћена за мегаломанске снове наших владара. Будите скромни, предани и
непосредни. Брините за следећу генерацију, не за следеће изборе. Будите строги прво
према себи и својима, а потом према другима. Схватите да припадате класи
привилегованих и да је ваша улога да будете убогима на услузи", савет је Протића
опозицији.

  

Он је рекао да опозиција мора да засуче рукаве јер се демократија не добија на
сребрном послужавнику.

  

"Она се осваја борбом. Упорном и ризичном. И дуготрајном. Ако нисте способни или
нисте расположени за ово, одустаните одмах. Немојте и ви залудјивати овај напаћен и
анестезиран пук. Не додајте со на љуту српску рану ", поручио је Протић.

  

(Бета)
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