
„Покрет уједињених фантома“: Одлука о изласку на изборе „1 од 5 милиона“ је одлука неколико особа које су продале веру за вечеру
уторак, 28 јануар 2020 19:47

Одлука удружења „1 од 5 милиона“ да изађе на предстојеће изборе је одлука неколико
особа које су продале веру за вечеру у нади да ће тиме добити медијску пажњу, новац и
пречицу за улазак у политичку елиту Србије, наводи се у саопштењу Покрета
уједнињених фантома.

  

  

Упркос њиховим надама, како кажу, удружење које је слоган општег опозиционог
протеста регистровало као свој назив, што је школски пример за подметање „кукавичјег
јајета“, заслужује и може да добије само презир свих оних којима је стало до морала и
општег добра за друштво у којем живимо.

  

„Покрет уједињених фантома предлаже удружењу „1 од 5 милиона“ да своју изборну
листу назове „Нуле од пет милиона“ јер ће тако бирачима најсликовитије представити
своје кандидате за посланике“, истакли су у саопштењу.

  

Они су навели да излазак на изборе „ислужених и компромитованих“ људи попут
Чедомира Јовановића и Ненада Чанка никог не може да изненади и забрине, али
чињеница да се за легитимизацију Вучићевих антидемократских избора опредељују и
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млади, политички неафирмисани људи који се представљају као „студенти“ је изузетно
забрињавајућа појава. Она, како су рекли, сведочи о непринципијелности генерација
које би требало да предњаче у гнушању над идејом да је у политици баш све дозвољено.

  

„Покрет уједињених фантома позива и оне који врдају с одлуком о бојкоту избора на
локалном нивоу да се не понашају зихерашки. Излазак на изборе у појединим општинама
би био необорив доказ да бојкот није принципијелан став о стању у друштву, и да
опозиција одлуку о изласку на изборе доноси у зависности од процене могућности свог
успеха на њима, а не у зависности од изборних услова. То је управо оно што режим
Александра Вучића прижељкује“, саопштили су из ПУФ-а.

  

Покрет „1 од 5 милиона“ најавио је данас да ће изаћи на предстојеће парламентарне
изборе.

  

Чедомир Чупић Чупић: Одлука "1 од 5 милиона" о изласку на изборе је неразумна и
потпуно неприхватљива

  

Одлука "1 од 5 милиона" да изађу на предстојеће изборе у Србији је потпуно
неприхватљива и неразумна, рекао је у Дану уживо универзитетски професор Чедомир
Чупић.
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  "Јако ми је жао, подржавао сам те младе људе", казао је он.  На последњем протесту "1 од 5 милиона", каже Чупић, осетио је нешто немогуће - идетранспарент са натписом "бојкот", а у свом говору један млади човек каже да ће видетида ли ће учествовати на изборима.  "То је социјална шизофренија. Једно говорите, а друго радите. Видећемо шта стоји изатога, време ће да покаже", додао је он.  Према његовим речима, та одлука је потпуно неприхватљива и неразумна.  Чупић је навео и да, када су у питању избори, поред странака сарадника Вучићевих којесу се таквима показале, имамо, каже, и калкулантске странке - које калкулишу, а сада и"политичке незналице".  "Не знам да ли су ту сви организатори, они су имали организацију по целој Србији, незнамо шта ти људи мисле, да ли је то само једна група? Ово што они раде је потпунонеразумно, нерационално, непаментно, опасно, а било би најопасније да су ушли у некукалкулацију, да служе за поткусуривање неко... Себе су онда, као људе, уништили",закључио је он.  Сергеј Трифуновић: Избегавање школских обавеза усред испитног рока  Председник Покрета слободних грађана Сергеј Трифуновић окарактерисао је њиховуодлуку као избегавање школских обавеза усред испитног рока.    1 od 5 miliona, ide na izbore.   Ne bih da budem maliciozan, ali meni ovo, usred ispitnog roka, deluje kao izbegavanje školskeobaveze.  — Sadist Whistler20/44 (@WhistlerDick) January 28, 2020    Не бих да будем малициозан, али мени ово, усред испитног рока, делује као избегавањешколске обавезе.  Некадашњи министар одбране Драган Шутановац сматра да је њихово чекање наспуштање цензуса "доста наивно".    Dakle, na izbore izlaze zato što su ih iznervirali licemeri iz opozicije koji se potajno dogovaraju oizlasku na izbore. Jak motiv za pobedu Vučića. Treba pročitati komentare https://t.co/lHDlfhur2o  — Šutanovac Dragan (@SutanovacDragan) January 28, 2020     Pri tom dosta im je novih stranaka i pokreta u NSRS. Mudro čekali 3% i onda doneli odluku.Dosta naivno.  — Šutanovac Dragan (@SutanovacDragan) January 28, 2020    Омладина Демократске странке: Осећамо се изиграно  Омладина Демократске странке (ДС) саопштила је да се "осећа изиграно" због одлукепокрета Један од пет милиона да изађе на предстојеће изборе.  Омладина ДС је навела у саопштењу за јавност да борба за слободне и поштене изборе"ипак није мотив њихових колега и пријатеља" и додали су да се њихова сарадњазаснивала на "бојкотовању крадљиваца да организују лажне изборе на којима би добилијош један мандат да наставе са својом крађом".  Они су навели да су претходних годину дана носили жуте прслуке као редари иучествовали у организовању грађанских протеста, када су, како су навели, "микрофонна камиону и на конференцијама за штампу препуштали управо члановима удружењаЈедан од пет милиона" јер су "чврсто, али очигледно наивно, веровали да се боре за истециљеве".  (Данас)  Видети још:  Удружење „1 од 5 милиона“: Опозиција је уништила идеју бојкота,препуштамо им протесте суботом, излазимо на изборе  
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