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Милош Јовановић је кандидат за председника Србије коалиције НАДА коју чине Покрет
обнове краљевине Србије и Демократска странка Србије и још двадесетак удружења из
толико градова Србије.

  

  

Он је представљен као човек који је „дипломирао на Сорбони и вратио се у Србију да
помогне својој земљи, није као неки други стекао диплому уз печење ракије или
страначку књижицу“, како је рекао председник ПОКС-а Жива Гојковић.

  

На митингу коалиције која наступа под слоганом „Да живимо нормално“ сви говорници су
сложно поручили да Србија не може у будућност ако се не врати коренима и обнови
монархију уз честе усклике „Хоћемо краља“.

  

Осврћучи се, како је рекао, на противречност да коалиција која хоће да врати краља,
има председничког кандидата, Јовановић је казао да је победа на председничким
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изборима прелазна фаза ка обнови парламентарне монархије.

  

Као главне циљеве он је поставио очување Косова „као свете српске земље“ у саставу
Србије, „заштита права српског народау Републици Српској, Црној Гори и свим другим
државама где живе“ и одбацио је свако приписивање геноцида срспском народу, као и
одговорности за распад бивше заједничке државе.

  

Јовановић је истакао да је Србија практично војно неутрална, те одбацио сваку идеју о
њеном прикључењу НАТО, као и било какву обнову југословенске идеје.

  

„Живети нормално значи да живимо као људи, а не као бескичмењаци, да ходамо
усправно и волимо своју земљу, да бранимо истину и будемо поносни на то шта јесмо, на
нашу слободарску и славну историју.Али, живети нормално значи и живети по законима
у уређеној држави, у којој вдаша и судбина ваше деце не зависи од тога да ли имате или
не партијску књижицу партије на власти, да ваше запослење не може да зависи од воље
неких партијских моћника, већ искључиво од вашег рада, знања и залагања. Живе
нормално значи живети у земљу у којој се за лажну диплому одговара, а не да се за њу
добија министарска или било која друга функција. Живдти нормално значи живети у
земљи где правосуђе и судови бране сваког грађанина и у којој закон важи једнако за
све. Живети нормално значи живери у земљи из које омладина сања да побегне већ у
којој млади желе да остану“, поручио је Јовановић.

  

Он је казао да ће се залагати за остваривање тих циљева као председник „док та
функција буде постдојала, а заменићемо је другом, која није функција него историјски
идентитет Србије“.

  

Милош Јовановић ће бити предеднички кандидат, а листу коалиције на парламентарним
изборима предводиће Жика Гојковић.

  

Митинг, коме је присуствовало неколико стотина присталица двеју странака одржан је
поред споменика краљу Петру И, на Тргу револуције, којји ће, како је обећао покрајински
посланик и декан Правног факултета Бранислав Ристивојевић, бити преименован.
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На скупу је емитована химна коалиције, химна „Боже правде“ коју је извела група
фрулаша, док је публика певала стару верзију у којој се призива спас краља, као и старе,
родољубиве песме. На новосадском кеју била су паркирана четири аутобуса којима су
довезени учесници предизборног митинга.

  

(Данас)
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