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Говорећи о формирању посланичког клуба "За спас Србије", Санда Рашковић Ивић каже
да је та идеја доста стара и да је о њој почела да размишља већ када је избачена из
ДСС-а, који је Вучић ставио под контролу.

"Посланички клуб је важан јер постоје правила у Скупштини која дискриминишу
самосталне посланике, самостални посланици су као саксије са цвећем, немате време за
дискусију, да постављате посланичка питања Влади, не можете да се испољавате, зато
је важно да постоји клуб, то је тај технички део, а постоји и политички аспект, иако смо
веома различити".

Тражићемо посебну седницу о Косову и бриселским преговорима

Она истиче да сви чланови клуба желе бољу и другачију Србију и додаје да им не смета
само суштина Вучићеве владавине, већ и како он влада. Рашковић Ивић је најавила да ће
од председнице Скупштине затражити посебну седницу на којој би се расправљало о
ситуацији на Косову и како теку преговори.

"То нико не зна, немам детаље како теку преговори, немам ни крупне ствари. Имали смо
аферу воз, па упад Албанаца на север, па се звецкало оружјем, давале се драмнатичне
изјаве, људи су били у страху, па се руши зид, па се дигну фрка и паника, да би онда
усред ноћи пао договор. Имали смо малтене државни удар, односно напад на Србију од
стране Албанаца, разменили смо увреде и подигли температуру и покварили односе, Не
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пада ми напамет да подржавам Албанце, они крше устав Србије, кренули су у оружану
сецесију, али мислим да је исувише у дневно политичке сврхе и манипулативно вођена
цела ствар".

Она истиче да се политика не води у институцијама већ, како каже, из главе једног
човека.

Како каже, многим посланицима је лакнуло, када су постали део новог клуба.

"Маркићевић је рекао да му је пао камен са срца, јер је често морао да гласа онако како
му се каже. Не можемо да ћутимо како се води политика, и Дијана Вукокмановић је
морала много пута да ћути и гласа онако како јој се каже".

Одговарајући на критике посланице СРС, Вјерице Радете, која је рекла да би требало да
врате мандате, Санда Рашковић ивич је рекла да "Радета прича радикласку причу и
лиже радикалске ране".

"Знамо како је настала СНС, овде су сви људи зарадили своје мандате, ја нисам отишла,
била сам избачена, било би мазохистички да сам вратила мандат. Мени је чудно држање
радикала, а опет с друге стране и није. Људи који држе кључна места у земљи сви
потичу из СРС, они су сви Шешељева деца и врло често радикали могу да се ухвате да
на исти начин критикују опозицију као СНС".

„Јеремић може да победи кандидата режима“

Ја сам се одлучила да подржим Вука Јеремића јер мислим да има шансе да уђе у други
круг председничких избора и порази кандидата владе, каже председница новог
посланичког клуба "За спас Србије - Нова Србија" Санда Рашковић Ивић.

Она објашњава да новоформирани посланички клуб није клуб Вука Јеремића, јер се
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колеге које су му приступиле из Нове Србије још нису одлучиле.

"Мислим да Јеремић може да покупи грађане и са левице и са деснице, има
еврореализам, могу да га прихвате и евроскептици, има добар став према НАТО, његови
ставови око Русије, економије су прихвтаљиви. Има шансе да уђе у други круг и порази
владиног кандидата. Није клуб Вука Јеремића јер у тренутку када сам се ја залагала за
заједничког кандидата опозиције, Јеремић је био у пуном замаху да освоји место ген
секретара УН или да остане да нешто ради у УН. То што ја подржавам Јеремића, па чак
и да га сви подржавају, то није његов клуб. Ми га само подржавамо, као што ни ДС није
клуб Саше Јанковића", наводи она.

Рашковић Ивић сматра да опозиција мора да се држи "азбуке демократије" и да
кандидати опозиције не треба да блате једни друге.

"Иако не знамо ко ће бити кандидат власти, хушкају се кандидати опозиције једни на
друге, ми не треба то да радимо. Сви опозициони кандидати треба да учествују у борби
за фер и поштене изборе. Путина да кандидујемо за председника у условима медијске
блокаде и подметачине, мислим да би тешко постигао резултат".

Она каже да ће, ако Вук Јеремић не уђе у други круг председничких избора, подржати
кандиата опозиције и додаје да би опозициони кандидати требало да се обавежу да ће
позвати своје гласаче да подрже оног кандидата опозиције, који буде у другом кругу
председничких избора.
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