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БЕОГРАД - Шефица посланичке групе ДСС у републичком парламенту Санда Рашковић
одбацила је данас критике челника те странке о њеном наводном удруживању са
"жутим странкама" и пропагирању идеје о јединсвеном кандидату опозиције на
председничким изборима.

  

  

Не пориче да је идеју о заједничком кандидату опозиције раније спомињала у, како
каже, најбољој намери, али да после одлуке Главног одбора ДСС да та партија има свог
кандидата за председничке изборе или у договору са националном опозицијом, то
питање више није потезала.

  

Страначке колеге Рашковић Ивић су је, наиме, у отвореном писму јавности јуче оптужиле
да се снажно укључила у пропагирање идеје о јединственом опозиционом кандидату за
предстојеће председничке изборе у Србијји.

  

Како су навели, таква политика је подразумевала удруживање са свим "жутим
странкама које су под директним утицајем западних амбасада, све у циљу победе против
напредњачког кандидата", наводи се у писму, уз поруку да не желе на изборима за
председника Србије "паткицу", заједничког председничког кандидата "осмишљеног у
америчкој амбасади", те да се не одричу Косова и Метохије.

  

"Уместо да схвати поруке страначког врха који није желео да стане иза америчког
председничког кандидата и који је желео да се странка задржи на политици трећег
пута, Санда Рашковић Ивић је, заједно са Вукадиновићем, кренула да наступа у
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медијима", наведено је, између осталог, у отвореном писму челника ДСС .

  

Рашковићева сматра да је цело писмо написано као један увод за њен лакши одстрел, а
с циљем да буде приказана у, како каже, најцрњем могућем светлу".
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  Након свега, сматра да могу да уследе два сценарија - један је да јој сви потписнициупуте јавно извињење, а други је да буде искључена из странке, јер, верује да јако смета"картелу који сада управља ДСС-ом".  Уместо да се грађанима приближи наша политика, да се држе трибине, у централистранке је установљен институт преког суда и људи се избацују из странке, наглашаваРашковић Ивић у изјави за Танјуг.  На питање да ли има план уколико дође до тога да буде искључена из странке,Рашковић Ивић одговара да ће о томе ражмишљати када се то деси, али истиче даостаје привржена националним и демократским идејама.  "Те идеје ја нисам видела само у ДСС, с њима сам порасла и васпитавана, то су идејемог покојног оца др Јована Рашковића, а ДСС је за мене била најбољи оквир да се теидеје реализују", рекла је она.  Наводећи да је у први мах када је видела писмо била згранута и да јој изгледало као даје "Илија Чворовић" подигао оптужницу, Рашковић Ивић је оценила да тај чин није биовитешки.  "Група мушкараца је написала писмо и потписала се против једне жене баш у дану када,рецимо та жена говори о великим државотворним темама које ДСС заступа", рекла јеона подсетивши да је тада тражила посебну седницу посвећену Трепчи, КИМ,Бриселском споразуму...  Подсетила је да је пре годину дана повела делегацију на Крим због којих је, како јерекла, на црној листи проамеричког режима у Украјини, те да је јавни тужилац противње подигао оптужницу.  "Према томе, никако не могу бити никаква ни жута паткица нити било какав америчкичовек", додала је.  (Танјуг)   
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