
Небојша Зеленовић носилац листе „Морамо“, Добрица Веселиновић кандидат за градоначелника
четвртак, 20 јануар 2022 14:39

Покрет „Не давимо Београд“, Грађанска платформа “Акција” предвођена Небојшом
Зеленовићем и „Еколошки устанак“ формирали су синоћ коалицију и објавили
заједнички излазак на изборе. Kако је речено за лист “Нова”, носилац листе за
парламентарне изборе биће Небојша Зеленовић, али ће први на њој бити
Александар Јовановић Ћута. Са друге стране, листу за београдске изборе
предводиће Добрица Веселиновић, који ће уједно бити предложен и за кандидата
за градоначелника Београда.

  

  

Дуже од годину дана ради се на формирању зелено-леве коалиције за изборе, који ће
бити одржани 3. априла, а синоћ је објављено да је договор постигнут. Отворена
грађанска платформа “Акција”, на чијем је челу Небојша Зеленовић, покрет „Не давимо
Београд“ и „Еколошки устанак“ постигли су коначан договор о заједничком изласку на
парламентарне и београдске изборе, а и даље је непознато да ли ће подржати
председничког кандидата кога предложи коалиција око ССП, ДС и НС или ће имати
свог.
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Kако нам је потврђено, републичку листу, која ће носити назив “Морамо”, предводиће
Небојша Зеленовић испред “Акције”. Он за “Нову” наводи да неће бити и први на листи,
већ ће се у тој улози наћи Александар Јовановић Ћута из „Еколошког устанка“.

  

- Наша борба ће бити заједничка. Александар Јовановић Ћута ће бити први на листи, а ја
ћу бити други или трећи. Али, то није ни битно - каже Зеленовић.

  

Он наводи да ће се листа тог савеза за републичке изборе звати “Морамо”, док ће за
београдске она носити назив “Морамо за добар град”.

  

- Ми смо направили договор да узмемо ствар у свој руке и да повратимо нормалан
живот. То не може без људи. Људи морају да се укључе, а реч коју смо најчешће чули
обилазећи Србију и причајући са људима је заправо "морамо”. Ми морамо да се укључимо
у живот и зато се наш договор и та наша организација зове “Морамо”. Тако ће нам се
звати листа за републичке изборе - истиче Зеленовић.

  

Упитан о кандидату за председника, он каже да ће видети да ли још постоји шанса да са
колегама из опозиције дођу до једног имена.

  

- Ако буде било могуће у релативно кратком року, то би било добро. Ако не, имаћемо
свог кандидата - истиче Зеленовић.

  

Савез „Акције“, који се састоји од низа локалних организација из целе Србије, НДБГ и
„Еколошког устанка“, сарађиваће и са низом других мањих организација. Са некима је
већ договор направљен, док су са појединима разговори и даље у току.

  

Радомир Лазовић, један од лидера покрета „Не давимо Београд“, каже да ће ту свакако
бити „Солидарност“, „Избор за нашу општину“, већина организација „Грађанског фронта“
и „Форум Рома Србије“, као и да се разговора са Синдикатом војних пензионера.
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Он наводи да је формирање савеза са Зеленовићем и „Еколошким устанком“ завршетак
њихових најава из 2020. да ће формирати зелено-леву коалицију. Kако каже, разговори
о персоналним решењима и даље трају, а кандидат за градоначелника Београда биће
потврђен на Скупштини „Не давимо Београд“.

  

- То су нови људи који нису укаљани, који не носе терет прошлости на својим
организацијама и именима. Доказани смо у борби за локална питања, за конкретна
животна питања грађана - наводи он и додаје да ће шест главних тачака њиховог
програма бити екологија и борба за здраво животно окружење, социјална правда,
велико улагање у образовање, урбанистички развој, децентрализација Србије и
здравствени систем.

  

Упитан колико далеко могу на изборима, Лазовић каже да постоји огромна шанса да
власт у Београду буде побеђена.

  

- То су показали и резултати референдума. Ми смо још раније нагласили да је пут до
победе уколико се иде у више програмских колона, уз координацију контролора, пакт о
ненападању и уз каснији договор о градоначелнику и премијеру. Овај наш предлог се
донекле сада и остварује. На референдуму се показало да је већи број грађана у
Београду и већим градовима опозиционо настројен. Наш тренутни показатељ је да цела
коалиција има подршку 13 одсто грађана у главном граду - истакао је он.

  

(Нова)
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