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 "Успех бојкјота се не мери излазношћу, већ временом које ће протећи до неких избора
на којима ће Александар Вучић да падне. Видели смо како избори изгледају у Медвеђи,
то нису избори. Сада морамо заједно да пробудимо енергињу код грађана и да дођемо
до сваког од њих", поручује Небојша Зеленовић из Савеза за Србију.

  Главни одбор Уједињене Демократске странке, коју ће чинити ДС,
Социјалдемократска странка и Заједно за Србију, одлучио је да странка не учествује на
предстојећим парламентарним изборима због, како се наводи, "очигледне неспремности
режима да обезбеди елементарне услове за поштене изборе и слободно изражавање
воље грађана".

  

"Није идеја да се уједини нас пет, седам, десет, ово мора да буде питање уједињења
грађана и њихове енергије. Није поента да Лутовац, Тадић и ја нешто пожелимо, већ да
то желе десетине хиљада људи. Зато сам ја изнео план како да то урадимо. Ми морамо
да направимо странку која не зависи од буџета, тајкуна.. Не можете да направите
озбиљну државу ако нисте способни да уредите странку", поручује Зеленовић.

  

Зеленовић каже да су се људи у Србији "одвикли од деморатије" и да је Уједињена
Демократска странка организација која има процедуре и идеје. Каже и да је нормално
да у организацији постоје људи који другачије мисле, али да је већина одлучила да се не
иде на, како је рекао, "лажне изборе".
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"Откако је настао СЗС и протести, дошли смо у фазу да имамо нову политичку снагу која
анимира људе. Према истраживању, милион и 200 хиљада људи неће гласати за Вучића,
од тога је милион за бојкот. Наша формулација око неизласка је јасна. Потисали смо
Споразум с народом и обавезали смо се да ћемо радити у интересу народа. Не можемо
на овакве изборе, а ако се деси нека промена мора време да прође. Од данас до марта
нема довољно времена".

  

Зеленовић каже да је наредни корак састанак са странкама и организацијама које су ван
СЗС.

  

"Треба да се састанемо са ПСГ, Локалним фронтом. Морамо да радимо на томе да
дођемо до те енергије и незадовољства да убедимо власт да треба да оде на поштеним
изборима. Са Лутовцем и Сашом Ивановићем сам обишао целу Србију и разговарали смо
и са члановима странке и са грађанима. Наишао сам на одличан одзив, из тога је
произашао предлог да заједно направимо политичку организацију која ће служити
грађанима, којој ће свако месечно донирати 100 динара... Јер зашто да будемо на
буџету".

  

Говорећи о округлим столовима на ФПН, Зеленовић је рекао да су тражили да се испуне
препоруке експертског тима, али да се то није десило.

  

"Нисам ја писао препоруке, ни Ђилас, ни Јеремић, писали су их професори факултета,
уважени људи. Изашли смо с првим захтевом да се смене сви чланови РЕМ-а јер не раде
свој посао. Ја нисам чуо неке боиље предлоге. Желели смо политички консензус да се
до 15. септембра измени састав РЕМ. Онда чујете предлог да је довољно да се промене
три члана. Имали смо три конкретна предлога. Један се односио на РЕМ, други на
Републичку изборну комисију. Захтев да Агенција за борбу против корупције објасни
како изгледа изборни дан, како изгледа притисак на бираче и ништа. Стално се мењају
представници СНС и видите да нису озбиљни, само троше време. Након треће сесије
схватитие да смо учинили све, а да се ништа није десило".
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