
Санда Рашковић Ивић: Избори у Лучанима биће тест за Савез за Србију - очекујемо добар резултат, јер су људи тамо слободарског духа, врло храбри и, у инат застрашивањима, хоће да покажу да „то не може да прође“
понедељак, 08 октобар 2018 09:23

Народна посланица Санда Рашковић Ивић изјавила је у Новом дану  да очекује добар
резултат Савеза за Србију на изборима у Лучанима.

  

„Зато што је у Лучанима један посебан свет. То је Западна Србија и тамо су људи
прилично слободарског духа, врло храбри и дрчни, извињавам се на изразу, много њих
баш у инат застрашивањима хоће да покаже да то не може да прође“, сматра она.

  

  

Рашковић Ивић додаје да су Лучани истовремено и тест.

  

„Јер ако у Лучанима буду људи уплашени, онда не знам како ћемо у другим деловима
Србије. Али верујем да ће људи све више да се ослобађају страха“, каже она.
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Одговарајући на питање о (не)јединственој политици Савеза за Србију, Санда Рашковић
Ивић подсећа да је формулисано 30 тачака око којих је направљен консензус.

  

„То су ствари које имају државотворни део и део који се тиче директно грађана и
њиховог свакодневног живота, о томе смо много водили рачуна. Мислим да ће бити
довољно да се држимо тога и да се не расипамо у теме које људима нису толико
значајне“, каже Рашковић Ивић.

  

Она тврди да је, досад, сарадња координатора Савеза за Србију у Скупштини Србије
била јако добра.

  

„И надаље ћемо код неких значајнијих тема наступати заједно“, додаје она и истиче да
људи схватају да је време да се сујете оставе по страни.

  

На питање зашто Савез за Србију нема јединствени посланички клуб, Санда Рашковић
Ивић је оценила да би у том случају "сами себи везали руке и ноге" јер је посланичким
клубовима ограничено време за обраћање народних посланика.

  

Црвене линије за преговоре с косовским Албанцима - Устав и Резолуција 1244 -
"разграничење значи самопроглашено Косово у УН"

  

Санда Рашковић Ивић изјавила је да би са косовским Албанцима требало наставити
разговоре, али да "црвене линије" морају бити Устав Србије и Резолуција 1244 Савета
безбедности УН, јер је Косово и Метохија део државне територије Србије.

  

"Такозвано разграничење значи самопроглашено Косово у УН, јер ако и добијемо мали
део севера, остатак Косова и Метохије би морали да признамо, а то значи улазак у УН",
рекла је потпредседница Народне странке.
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Ивић је оценила да се власт у последње време мало ослања на Резолуцију 1244, јер је
премијерка Србије Ана Брнабић није ни поменула на заседању Генералне скупштине УН,
а све ређе је помиње и председник Србије Александар Вучић.

  

Она је додала да већина у Скупштини Србије коју чини коалиција око Српске напредне
странке одбија расправу о Косову и Метохији у парламенту и да о том питању
последњих неколико година није одржана ниједна седница, док је Савет безбедности
УН више пута расправљао о Косову.

  

По њеним речима, Косово и Метохија је "саставни и неотуђиви део државне територије
Србије, а да би Албанцима требало дати веома висок степен аутономије".

  

( Н1 )
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