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Организација "Србија 21" учествоваће на предстојећим парламентарним и локалним
изборима. Они најављују да ће у недељу имати састанак са људима из локалних средина
о томе ко ће бити на листи и са ким треба правити коалиције.

  

  

У организацији "Србија 21" наводе да су свесни да у Србији данас нема услова за фер и
поштене изборе, али да су разговарали са представницима политичких група из више од
100 градова у Србији и да је закључак да је једини начин да се промени режим
Александра Вучића борба кроз институције система.

  

"Наш циљ је да кроз парламентарну борбу када уђемо у парламент, кроз прављење једне
нове политичке организације чији ће темељи бити успостављани људима који ће
учествовати на овим локалним изборима направимо један покрет, шири него што смо ми
данас овде, шири него што ћемо то бити и на изборима и после избора, али један прави
здрав европски грађански покрет који ће сменити Александра Вучића на председничким
изборима 2022. године", рекао је Марко Ђуришић.
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Марко Ђуришић и Ненад Констатиновић наводе да су поднели оставке на чланство у
Социјалдемократској странци чији су функционери били, а која је најавила бојкот
избора. Лидер СДС Борис Тадић износи тешке оптужбе на рачун својих дојучерашњих
сабораца.

  

"Рекао сам да се не може борити против Вучића тиме што се излази на листу која је
Вучићев пројекат, а "Група 21" је Вучићев пројекат који оперативно раде његови
медијски саветници и људи који стратешки стоје иза Привредне коморе Србије и који су
у блиској сарадњи са Вучићем и то је свакоме потпуно јасно", рекао је Борис Тадић.

  

  

"Да смо Вучићева опозиција ме посебно вређа и на жалост чини ми се много више говори
о онима који такве оптужбе упућују зато што немају одговор на политику коју ми желимо
да кандидујемо и начин на који желимо да се боримо за ту политику и те вредности",
одговорио је Ђуришић.

  

Конференцији организације "Србија 21" присуствовала је и Гордана Чомић, генерална
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секретарка Демократске странке, која се као део Савеза за Сбију залаже за бојкот
предстојећих избора.

  

"Ми знамо да се фер и демократски избори, слободни медији, институције освајају, не
поклањају се. Нико вам то неће поклонити тако што ћете рећи 'ја нећу у дијалог ни са
ким' да би направили уређену Србију. Што се мене лично тиче, ја сам у процесу
искључења из ДС и већ сам рекла ја ћу радо сачекати крај тог процеса", рекла је Чомић.

  

ДС је покренула поступак против Гордане Ћомић након што је одллучила да супротно
одлукама странке учествује у скупштинској расправи о предлогу закона који је поднела о
40 одсто мање заступљеног пола на листама.

  

(Н1)

  

Видети још:  Никола Јовановић: "Србија 21" је пројекат Бебе Поповића

  

  

Блиц: Организација "Србија 21" донела одлуку да учествује на парламентарним
изборима
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http://www.nspm.rs/hronika/nikola-jovanovic-srbija-21-je-projekat-bebe-popovica.html
http://www.nspm.rs/hronika/blic-organizacija-srbija-21-donela-odluku-da-ucestvuje-na-parlamentarnim-izborima.html
http://www.nspm.rs/hronika/blic-organizacija-srbija-21-donela-odluku-da-ucestvuje-na-parlamentarnim-izborima.html

