
На Газиместану формиран "Савез за Србију на Косову и Метохији"
понедељак, 20 мај 2019 19:53

Данас је на Газиместану, у присуству лидера СЗС и представника чланица СЗС са
КиМ, формиран Савез за Србију на Косову и Метохији.

  

  

Ненад Радосављевић из Народне правде истакао је да су се ту окупили да покрену
иницијативу заједничког рада.
  “И ми са Космета морамо да се покренемо и да се удружимо сви из различитих покрета
и странака да зауставимо суноврат у коју нас води бахата власт”, рекао је он.
  Он се осврнуо на покушај представника Српске листе да спрече формирање СЗС у
Грачаници. “Због услова који не доликују демократским принципима, ми седницу
одржавамо овде”, рекао је он.

  

Борко Стефановић, заменик председника Странке слободе и правде, рекао је да је
важно да се избегну сва будућа страдања и да се сачувају интереси људи који живе на
КиМ.
  “Наш циљ је да дамо другачији план решавања овог питања са надом да наши људи који
живе на КиМ имају главну реч.”

  

Драган Ђилас, председник Странке слободе и правде, поменуо је да лидер Двери
Бошко Обрадовић није ту јер су му приштинске власти ускратиле могућност да уђе на
територију КиМ, а да су српске власти покушале да ускрате могућност да се сви овде
данас окупе.
  “Данас на овом делу територије државе Србије формирамо СзС за КиМ. СЗС је јасно
рекао своју политику и она је базирана на Уставу, Резолуцији 1244 и спремности да
разговарамо са свима да људи на КиМ напокон почну да живе као људи”, рекао је он.
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  Он се осврнуо на покушај власти из Београда да хушка једне Србе против других, јер су
неке људе послали у Грачаницу да спрече данашње формирање СзС на КиМ.
  “Поручујемо да је наша идеја да престану поделе. Како да разговарамо са Албанцима
ако не можемо унутар нашег народа да покренемо разговор. А разговор сигурно није оно
што власт свакодневно ради у Скупштини Србије“, рекао је Ђилас, наглашавајући да је
сигуран да ниједан заиста опозициони посланик неће присуствовати тој седници и да ће
се бојкот скупштине наставити.

  

Славиша Ристић, председник покрета Отаџбина, напоменуо је да се овде не формира
нова политичка организација већ координација чланица Савеза за Србију на КиМ.
  “Желим да најавим да ће наш посао бити предлог платформе како треба разговарати о
КиМ. А сигурно не како је то радио Вучић”, рекао је Ристић.

  

Марија Јањушевић, народна посланица Двери, поновила је да је Бошку Обрадовићу
данас забрањен улаз на територију КиМ и истакла да је то сигурно у координацији
власти из Београда и Приштине.

  

Присутнима се обратио и Влада Добросављевић, председник ИО Народне странке,
који је поручио да је заједнички рад СзС на КиМ од изузетне важности.

  

Председник Странке слободе и правде Драган Ђилас изјавио је да је данас на
Газиместану основан огранак Савеза за Србију (СзС) за Косово и Метохију, кога осим
чланица СзС, чини и више других политичких партија и удружења грађана, то јест
грађанских иницијатива које делују на Косову.
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  У изјави агенцији Бета, Ђилас је навео да је на том скупу истакао важност дијалога иразговора између Срба и Албанаца.   "До тога ће тешко доћи када нема разговора ни између нас самих", додао је Ђилас.  Он је навео да су оснивачком скупу, осим представника свих чланица СзС,присуствовали и Рада Трајковић, одборник Грађанске иницијативе СДП Марко Јакшић ипредставници неколико организација из Штрпца, Лепосавића и Лешка.  Ђилас је навео да је скуп одржан на Газиместану, а не у Грачаници, јер су организаторижелели да избегну било какав сукоб са људима који су се тамо окупили.  "Не желимо никакав сукоб или да дозволимо да нас било ко хушка једне на друге", рекаоје Ђилас.  Како преноси портал Коссев, данас се испред Дома културе у Грачаници окупило око 50грађана који су протестовали против доласка опозиционих политичара и активиста.  Они су носили транспаренте "Савез за лични интерес" и "Савез за пљачку".  Ђилас је за КоССев рекао и да се као следећи корак, очекује формирањекоординационог тела Савеза за КиМ који би, како каже, требало да предложи начинрешавања питања КиМ.  КоССев пише и да новинарима пред улазак на Газиместан дежурни полицајац ниједозволио да унесу опрему, уз објашњење да је од надређених добио инструкције дановинари могу да уђу, али без опреме за снимање. Новинари су морали да изјаве снимајутелефоном.  (Агенције)  
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