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"Актуелни Парламент и Влада немају изборни нити институционални легитимитет, а
режим одбија да са опозицијом отвори дијалог о политичком рјешењу кризе", казао је
између осталог Медојевић.

  

  

Предсједник Црне Горе Мило Ђукановић је политиком стаљнинситицких чистки и
прогона својих политичких и пословних опонената земљу довео у ванредно стање,
саопштио је предсједник Покрета за промјене (ПзП) и један од лидера Демократског
фронта (ДФ) Небојша Медојевић. 

  

Како је саопштено из ПзП, Медојевић је одржао излагање у Вашингтону на форуму ИДУ
(International Democrat Union), међународне организација која окупља 80 политичких
партија десног центра из цијелог свијета. 

  

Из ПзП су казали да су пуноправна чланица ове организације, а да су неке од чланица
такође и Републикаска странка којој припада и предсједник САД Доналд Трамп,
Конзервативна странка британског премијера Бориса Џонсона,
Хришћанско-демократска унија (ЦДУ) њемачке канцеларке Ангеле Меркел.
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"Актуелни Парламент и Влада немају изборни нити институционални легитимитет, а
режим одбија да са опозицијом отвори дијалог о политичком рјешењу кризе.
Демократска партија социјалиста (ДПС) фингирањем дијалога кроз рад крњег Одбора
за реформу изборног законодавства покушава да симулира дијалог пред међународном
заједницом", истакао је Медојевић.

  

Он је додао да је ситуација у земљи  крајње сложена и захтијева свеобухватни дијалог
власти и опозиције о темељном друштвеном споразуму о мирном, политичком и
одрживом рјешењу ове дубоке државне кризе.

  

"Алтернатива овом рјешењу су сукоби, дестабилизација земље и насиље. 
  ДФ предлаже да се формира Техничка влада по приниципу ко-министара од
представника свих парламентарних странака и независних угледних појединаца, која би
у разумном року  очистила бирачки списак од фантом бирача, онемогућила злоупотребу
државних ресурса и служби, обезбиједила неопходну медијску климу и омогућила прве
фер и слободне изборе, чије ће резултате сви прихватити, а који би се одржали на свим
нивоима и у 2020. години. Имајући у виду да Ђукановић и ДПС не показују намјеру нити
политичку вољу да отворе свеобухватни политички дијалог о рјешењу државне кризе 
већ настављају са репресијом против ДФ и неистомишљеника, цијенимо да је неопходан
хитан и конструктиван притисак међународне заједнице, а посебно Европске уније (ЕУ) у
циљу стварања услова за мирно и политичко рјешење кризе", казао је Медојевић.

  

Он је додао да зато ПЗП, као један од оснивача и конституената ДФ, позива сестринске
странке , чланице ЕЦР и ИДУ да искористе свој политички утицај у националним
парламентима, владама својих земаља, Европском парламенту и искажу солидарност са
ДФ, позову режим Ђукановића да одмах престане са прогоном опозиције и својих
политичких неистомишљеника и отвори политички дијалог са опозицијом о рјешењу
кризе политичког система у земљи.

  

"ПзП цијени да и све чланице ЕУ и НАТО имају одговорност за спречавање ескалације
кризе и могућу дестабилизацију земље која има намјеру да буде дио евроатлантских
интеграција, због прогона и репресије према опозицији", рекао је Медојевић. 

  

Он је казао да се Црна Гора налази у дубокој политичкој и државној кризи која је
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посљедица системских, институционалних, изборних нерегуларности, политичке
корупције, притисака,уцјена и злоупотреба државних служби и ресурса.

  

"Криза легитимитета изборног процеса и резултата избора траје од увођења
вишепартијског система 1991.године, али је ескалирала након јавног објављивања аудио
снимака са сједница Главног одбора владајуће ДПС, 2013. године, на којима се домаћа и
заинтерсована међународна јавност могла упознати са осмишљеним механизмима
изборних крађа и злоупотреба. Ова афера у медијима названа "Снимак" , која, због
опструкција, блокада и контрола Парламента и судова од стране ДПС,  није имала свој
ни политички ни правосудни епилог (иако је у Извјештају Европске комисије то
препоручено као обавеза Парламента и судова), је довела до одлуке ДФ - најјаче
опозиционе групације у Парламенту да од 27.9.2015 године отпочне мирне и
демократске демонстрације , као метод политичког притиска за стварање неопходних
услова за одржавање првих фер и слободних избора у Црној Гори, чији ће резултати
бити прихватљиви за све", казао је Моедојевић.

  

Он је поручио да од тада, почиње демонизација ДФ и злоупотреба свих државних
институција, служби и контролисаних медија, као и структура организованог криминала,
блиских власти, који организовано и у континуитету врше бруталну репресију над њима.

  

"Протести ДФ су незаконито бруталном силом разбијени 17.10.2015 године, гдје су
припадници специјланих полицијских снага, претукли и ухапсили више функционера и
посланика ДФ. На сличан начин, уз учешће припадника партијске милицје и лица из
подземља, режим је брутално разбио и највеће опозиционе протесте , одржане против
режима, 24.10.2015.године, када су специјалне полицијске јеиднице  терорисале мирне
демонстранте, након чега је било повријеђено преко 100 грађана, а нити један
припадник полиције и незаконито, без налога тужиоца ухапшени неки лидери ДФ. Као
посљедицу огромног демократског притиска ДФ, и Европске комисије која се невољно и
млако укључила у покушај рјешавња кризе, режим Ђукановића је прихватио да у његову
Владу, пет мјесеци прије избора, уђу и представници неких мањих опозицоних партија
које нису учествовале у протестима ДФ-а. На жалост, тај експеримент није дао жељене
резултате и парламентарни избори од 16.10.2016 године одржани су у још 
нерегуларнијим условима него раније", навео је Медојевић. 

  

По његовим ријечима, нирачки списак који садржи око 12% фантом бирача је остао
нетакнут. 
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"ДПС је максимално злоупотребљавао државне фондове , и службе, а посебно службе
безбједности. ДФ је пет дана прије одржавања избора доставио специјланом тужиоцу
детаљне информације о механизмима изборних крадја и плановима ДПС да на изборни
дан изазову инциденте, уведу ванредно стање и не дозволе побједу опозиције, која је
била извјесна и очекивана. Специјални тужилац није предузео никакве радње против
ДПС и предмет поводом наше тужбе, отворио је тек 18.10. тј два дана након одржавања
избора. И не само то. Специјлани државни тужилац је по налогу Ђукановића, на сами
дан избора организовао и спровео лажни државни удар, креирао атмосферу страха код
грађана од најављеног терористичког напада и директно је одговоран за пад излазности
на изборима од најмање 6%, што је директно оштетило опозицију за најамње 3-4 мандата
и спријечило побједу", објаснио је Медојевић.

  

Лидер ПзП је казао и да је од дана избора, режим дао налог специјланом тужиоцу за
организовани криминал да спроводи политичко, правно и медијско насиље над лидерима
и члановима ДФ, који су изложени саслушањима, медијском линчу и сталним
пријетњама.

  

"Политички систем је паралисан, расте репресија према ДФ , тужилац свим силама
покушава да исконтруише аферу државног удара и да похапси и осуди лидере ДФ и
забрани рад најјаче опозиционе групације у Црној Гори.  Репресија мотивисана и
заснована на намјери Ђукановића да онемогући дјеловања опозиције, а посебно ДФ,
изазива повећане тензије и пријети дестабилизацији земље и сукобима са несагледивим
последицама. Ја сам противуставно и противзаконито ухапшен, због мојих говора и
корупцији и везама врха режима и тужилаштва са мафијом, без скидања имунитета, и
задрзан 15 дана у затвору. 
  Колега Милан Кнежевић је за то вријеме био забаркадиран у Скупштини" рекао је
Медојевић.

  

Он тврди да главни специјални тужилац за јавно објављену корупцију приликом
финансирања кампање режимског ДПС , одбија да процесуира и хапси Ђукановића и
његовог најближег сарадника, а за њихов криминал тражи скидање његовог
(Медојевићевог) имунитета и хапшење.

  

"Главни свједок сарадник за на лажном суђењу за тзв. државни удар Саша Синђелић је
испоручен Хрватској због правоснажне осуде за тешко убиство цивила, и јавно је
доказано да је масовно лагао у процесу против лидера ДФ.  Ђукановић тешком
злоупотребом контролисаних институција, а посебно тужиалштва, заоштрава  подјеле,
продубљује јаз између Владе и опозиције и доводи земљу у дубоку политичку и
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институционалну кризу", поручио је Медојевић.

  

Предсједник ПзП је казао и да је предсједница Врховног суда неуставно по трећи пут
изабрана на ту функцију, да је Судском савјету истакао мандат, те да нема дијалога о
избору врховног државног тужиоца коме је истакао мандат. 

  

"Двоје од седам судија Уставног суда иду у пензију, у Одбору за реформу изборног
закондавства учествује само осам од 39 опозиционих посланика", казао је Медојевић.

  

(Вијести)

  

 5 / 5


