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Иницијатива Не да(ви)мо Београд изаћи ће на изборе у главном граду наредне године,
најавио је Радомир Лазовић из те организације, гостујући у Новом дану ТВ Н1.
Иницијатива очекује улазак у градски парламент и поручује да у традиционалним
странкама не види партнере за предизборне коалиције.

  

  

Лазовић је истакао да Инцијатива није одустала од протеста, али да жели да шири поље
дејствовања – да заинтересује људе да се укључе у њихов рад како би протести били
ефикаснији, али и да се прикључе њиховом следећем циљу, а то су редовни избори у
главном граду који би требало да се одрже почетком наредне године.

  

“Кључно питање је могу ли грађани да препознају некога ко ће се бавити градом? У
септембру ћемо представити детаљно механизам за укључивање грађана у рад
Иницијативе. Видели смо у медијима лицитирање са имена спасилаца и страначких
лидера. Нама то не треба. Информисани и заинтерсовани грађани су довољни за
свеобухватну промену. Политика не треба да буде резервисана за људе у оделима и
кабинетима, политика настаје у месним заједницама, крајевима, блоковима”, објашњава
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он.

  

Лазовић каже да је велики оптимиста уочи избора у Београду и да “апсолутно очекује”
да Инцијатива освоји одборничка места у Скупштини града.

  

“Мислим да су ови избори почетак краја диктатуре у којој живимо и Инцијатива ће свим
срцем допринети томе”, поручио је гост Новог дана истичући да Иницијатива у
традиционалним странкама не види партнере за предизборне коалиције.

  

“Не желимо да се промене људи, а политика да остане иста, па поново да се обраћамо
неком другом Малом, неком другом Весићу (…) Ми у постојећим партијама не видимо
своје партнере, мислимо да су оне изневериле поверење грађана. Зарад већег циља би
то (окупљање опозиције) имало смисла, али да ли можемо да размишљамо даље од
тога”, пита се Лазовић.

  

Ако Иницијатива не понуди нешто ново, онда смо на истоме, поручује он и каже да зато
грађанима нуде нови систем политичког организовања који ће их ставити у центар како
би се бавили својим крајем и проблемима са којима се суочавају.

  

Лазовић сматра и да није довољно на изборима заокружити нечије име и очекивати да
ће то донети промене. “Неће! Људи су апатични и не желе да се укључе, кажу 'када ћете
се кандидовати да ја гласам'. Жао ми је, али то није довољно”, истиче он.

  

Најавио је и да ће Инцијатива Не да(ви)мо Београд у наступајућем периоду урадити мапу
жаришта која већ сада изгледа доста опасно и показује све проблематичне тачке у
граду.

  

Вучић се јако игра са својим тврдњама

  

Иницијатива Не да(ви)мо Београд недавно је председнику Александру Вучићу послала
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преглед донација грађана којима су се финансирале активности те организације у
последњих годину дана, како би демантовали његове неистините тврдње о наводним
милионима евра које су из иностранства послате за кампању о Савамали.
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  “Инцијатива је успела да сакупи 2,5 милиона динара од малих прилога и послали смо мутај извештај. Александар Вучић се јако игра са тим тврдњама о 40 милиона евра.Можете ли да замислите ту цифру!? Томе бисмо се смејали да није опасно”, рекао јеЛазовић.  Иницијатива је, како подсећа, у првих 100 дана протеста, 40 пута била на насловнојстрани провладиног таблоида Информер.  “Веран Матић је добио Информер на суду и рекао је занимљиву ствар да је прецизнодемаскиран механизам како изгледа блаћање - понављање полуистина у комбинацији салажима. То је талас оптужби које се понављају и онда се увлаче аналитичари и стварасе утисак да можда чак Информер и лаже, али има ту нешто”, објасни је он.  То за резултат, како каже, има став да су претње и притисци нормални, јер си издајники страни плаћеник. Та врста нормализације је опасна јер нас доводи до тога да је тоочекивано, истиче Лазовић.  У Инцијативи Не да(ви)мо Београд не очекују да ће случај Савамала добити судскиепилог и кажу да пребацивање одговорности са тужилаштва на тужилаштво илуструјешта значи изјава градоначелника Синише Малог да се сачека да институције завршепосао.“Он зна да је њихов посао да заташкају целу ситуацију”, закључује Лазовић.  (Н1)  
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