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Нова рунда састанака дела опозиције требало је да почне јуче око 17 сати у
просторијама Демократске странке Србије.

  

  

Главна тема: медијска ситуација у нашој држави

  

Поједини учесници потврдили су за Данас уочи те дискусије да ће главна тема бити
медијска ситуација у нашој држави, али нису желели да дају детаљнији коментар.

  

Како сазнајемо, договор је да се јавно не говори о детаљима састанака, који се
одржавају иза затворених врата. Према сазнањима Вечерњих новости, јуче је требало је
да буде формулисан и први заједнички захтев, највероватније да опозиција буде
равноправно представљена на Радио-телевизији Србији.
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Урош Елековић: Договор, разговор, дијалог – то су позитивне смернице

  

Нову странку је на јучерашњем састанку представљао председник београдског одбора
Урош Елековић, који је за наш лист поручио: „Договор, разговор, дијалог – то су
позитивне смернице које указују на озбиљност схватања проблема које је опозиција
уочила.“

  

"Сам чин да опозиција седи и разговара око тема које нас окружују, показатељ је доброг
смера у коме се креће састанак опозиције, али исто тако очекивања и одговорност је
велика да се изађе са конкретним предлозима и стратегијама. Договор је да састанци
буду тематски организовани и за овај састанка опозиције задата је тема 'Медијске
прилике', са посебним освртом на јавне сервисе", навео је Елековић.

  

Павле Грбовић: Немам никаквих очекивања

  

Павле Грбовић, председник Покрета слободних грађана, који такође учествује на
наведеним окупљањима опозиције, рекао је за Данас: "Немам никаквих очекивања, само
добру вољу да подржим квалитетне предлоге и иницијативе, уколико их буде било."

  

"На овим састанцима се не одлучује о прављењу некаквих савеза и коалиција, већ је реч
о покушају да се отворе неке теме од значаја за све политичке факторе и да се пронађу
модели решења", истакао је Грбовић.

  

Милош Јовановић: Сама та чињеница, да се разговара у нормалној атмосфери,
представља озбиљан искорак

  

Милош Јовановић, председник Демократске странке Србије, изјавио је у недавном
интервјуу за наш лист: "Сама та чињеница, да се разговара у нормалној атмосфери,
представља озбиљан искорак. То је уосталом и основни предуслов да се нешто истински
постигне. А тема је много, од медијске слике и изборних услова до контроле избора."
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"И управо ћемо сада почети да конкретније дефинишемо захтеве и начин деловања.
Знам да нема пуно времена али исто тако нећемо ни журити. Чини се да је заједнички
став да се иде корак по корак и да будемо одговорни према људима. Другачије и не
може јер је све ово процес који захтева време", указао је Јовановић.

  

Тадићева иницијатива

  

Први састанак дела опозиције заказан је, подсетимо, на иницијативу бившег
председника Србије и актуелног лидера Социјалдемократске странке Бориса Тадића у
просторијама СДС-а половином септембра.

  

Тадић је том приликом поручио да нема намеру да буде лидер, координатор или
модератор евентуалног будућег заједничког деловања опозиције, уз напомену да се
залаже за наступ у више колона.

  

Наредне рунде састанака одржане су у просторијама Нове странке и ПСГ-а. 

  

У разговорима дела опозиције тренутно учествују СДС, ПСГ, Нова странка, Не
давимо Београд, Доста је било, покрет Један од пет милиона, Зелена странка и
организација Чувари Старог града. Удружена опозиција Србије, након првог
састанка, није се више одазвала разговорима.
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(Данас, Новости) 
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