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Потпредседник Народне странке Мирослав Алексић позвао је данас председника
Скупштине Србије Ивицу Дачића да се "уозбиљи" и да што пре позове на разговоре о
изборним условима представнике опозиције и посреднике из ЕУ, а опозицију је позвао
на договор да на разговоре пошаље "два релевантна и кредибилна преговарача".

  

  

Алексић је на конференцији за новинаре Дачићу поручио да се опозиција бори за
изборне услове који ће и њему одговарати, пошто “његов живот” тренутно зависи од
тога да ли је “у милости или немилости” већег коалиционог партнера, односно Српске
напредне странке (СНС).

  

“Зато Дачић треба да схвати одговорност коју носи његова функција и да што пре
закаже разговоре о нормализацији политичког живота и о изборним условима у Србији”,
рекао је Алексић. Он је позвао “сву истинску” опозицију у Србији да је на тим
разговорима представљају два “кредибилна, релевантна” преговарача.

  

“Да не дозволимо да се од тога прави представа као прошли пут, када је присуствовало
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20 или 30 представника, већ да се договоримо око два, при чему не инсистирамо да то
буде неко из Народне странке или из наше групације, чак је најбоље да то буду
политички неутралне личности, а очекујемо да се у истом формату појаве и
представници власти”, рекао је Алексић.

    

Он је додао да се ближи крај раду на Платформи за изборне услове, коју групација око
Народне странке припрема са Скупштином слободне Србије, и очекује да ће она бити
готова до краја јануара. Председник Државотворног покрета Србије Слободан
Самарџић оценио је да опозиција данас нема други задатак осим “да се организује и
избори за слободне и фер изборе”, док је Лидија Мартиновић из Покрета Слободна
Србија подсетила да ће Платформа имати три кључна циља – ослобођење и заштиту
медија, слободан и демократски предизборни и изборни процес и раздвајање избора на
свим нивоима.

  

(Фонет)
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