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Потпредседник Народне странке Мирослав Алексић оценио је да би договори
унутар опозиције о платформи за будући дијалог о изборним условима са властима
требало да се одвијају иза затворених врата, а не путем медија. "Бојим се да
медијско утркивање ко ће пре изаћи с платформом није прави начин, опозиција не
треба ничим да помаже власти да спроводи своју антикампању и омаловажава
разговоре који треба да крену", рекао је Алексић за Н1. У разговорима о
платформи нема места за оне који су учествовали на изборима, каже.

  

Он је објаснио и да његова странка није изашла са платформом за дијалог, већ да је
навела само његова кључна три циља, а да НС ради на озбиљној платформи са
партијским организацијама с којима сарађује, као и са Скупштином слободне Србије.

  

  

„Финализујемо озбиљну платформу и документ који ће дефинисати начин и
методологију како доћи до остварења циљева“, рекао је Алексић, а што се сама три
прокламована циља тиче, нагласио је да нема дилеме да се сви у опозицији слажу шта
треба променити.

  

Под један то је – ослобађање медија, следи слободан и фер демократски изборни
процес и под три- раздавајање избора да би се спречило да председник буде носилац
свих листи и неко ко се налази на листи и где не учествује на изборима.

  

„Није спорно шта су циљеви, већ како на најбољи начин до тога доћи“, рекао је Алексић и
додао да су један део платформе начелни циљеви, а други део детаљни опис које
законе пременити, шта урадити када је у питању РИК или РЕМ и друге важне ствари
како би дошли до тих услова.

  

Он је оценио и да захтев из платформе коју су изнели ССП, ПСГ, Покрет за преокрет и
ДС да се тражи Министарство за изборе није најбољи начин да се практично изврши
контрола договореног. Сматра да је проблем да било ко пристане да учествује у власти
која је нелегитимна.
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„То се може решити другачије, ми имамо другачији предлог са одређеним телима која ће
имати извршна овлашћења, а та тела би чинили паритетно и представници власти и
опозиције“, нагласио је Алексић.

  

Истакао је и да мисли да ће доћи до тога да опозиција која је бојкотовала изборе седне и
заједнички направи договор о платформи.

  

„Јако је битно да се довогоримо и око преговарача, око два озбиљна и кредибилна
преговарача који ће представљати опозицију и да представници власти у сличним или
истом формату изађу на разговоре да би смо имали ефикаснији дијалог на тај начин“,
рекао је потпредседник НС.

  

Ипак, нагласио је да мисли да је лоше да опозиција путем медија разговара, јер медији
треба да информишу грађане. „Али не треба да производимо ефекат да комуницирамо
преко медија и да циљ дијалога буде да се појављујемо преко медија“, каже.

  

„Ако све постане једна кампања, како власти и тако и опозиције, ту неће бити резултата,
власт се већ тако и понаша“, рекао је Алексић.

  

„Апелујем на колеге из опозиције да се суздрже и да пробамо иза затворених врата и
без присуства медија и позивања на састанке кроз медије да пробамо да изађемо са
заједничким захтевима, а и са преговарачима који ће нас представљати“, нагласио је
Алексић.

  

Позив Нове странке није добар начин, нема места за ПСГ у разговорима о
платформи

  

Поводом позива Нове странке на сутрашњи договор о платформи, оценио је да то није
начин. „Зашто би било ко кога звао путем саопштења кроз медије“, рекао је Алексић и
додао да из Народне странке нису од почетка учествовали у разговорима јер су рекли
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да ће водити борбу за изборне услове са онима који су бојкотовали изборе.

  

„Не можемо се борити да правимо платформу са онима који су изборни услови били
добри и 21. јуна“, рекао је Алексић.

  

Он је, упитан да ли се то односи и на ПСГ, нагласио да његова странка не може да
условљава ко ће седети за истим столом са представницима режима, али да се
конкретно о изборној платформи и дефинисања изборних закона не може разговарати
не само са њима, већ поготово са онима за које је доказано да су били у дослуху са
режимом, да им је Вучић сакупљао потписе и да су на било који начин рушили идеју
бојкота.

  

Упитан да прецизира да ли ће сести за исти сто са ПСГ око платформе за дијалог,
одговара:

  

„Не, ми на томе радимо пре свега као Удружена опозиција Србије, ту су и Двери и
Скупштина слободне Србије, финализујемо наше предлоге и ми ћемо са њима изаћи у
јавност, али немамо ништа против тога да одређене странке које су изашле на изборе
стану иза тога“, нагласио је Алексић.

  

Истакао је и да је поновни бојкот избора опција ако се ништа не промени у односу на то
каква је ситуација данас. „Не желим да верујем да ће режим дозволити то још једном, то
нас гура на улице, у сукобе, у грађанску непослушност“, рекао је Алексић и додадо да
верује да ће бити трунке разума од стране владајућег режима да се нормализује
политички живот у Србији.

  

(Н1)
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