
Санда Рашковић Ивић: Правно обавезујући споразум јесте признање независности „Косова“, а Вучић се труди да добије неке мрвице како би чин капитулације приказао као „успех“
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Потпредседница Народне странке Санда Рашковић Ивић оценила је данас да је
„слободна и демократска Србија почела да се буди“ што не може да заустави
„једнопартијски режим са једнопартијском скупштином у којој нема опозиције“.

  

  

„Буне се лекари, просветни радници, уметници… Вратило се петиционаштво из ‘вунених’
времена“, казала је Санда Рашковић Ивић за „Блиц“.

  

Навела је да је Народна странка већ кренула у кампању за прве наредне изборе.

  

Рекла је да је немање буџетског новца „свесна жртва“ коју је поднела „бојкот опозиција“
којој, по њеним речима, остаје само директан контакт с грађанима и обраћање преко
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ретких медија који опозицији „дају неки простор да искаже своје ставове“.

  

Упитана да ли би Народна странка требало да настави да делује самостално, или као
део Савеза за Србију, Санда Рашковић Ивић је одговорила да би требало да настави
сарадњу са СзС у Уједињеној опозицији Србије.

  

Говорећи о решавању питања Косова, навела је да је председник Србије Александар
Вучић „још у току борбе за власт обећао странцима да ће решити Косово“.

  

„Сада су ти странци почели да га гледају као трговца који је узео паре, а робу није
испоручио – зато журба. Правно обавезујући споразум јесте признање независности, а
Вучић се труди да добије неке мрвице да би чин капитулације приказао као успех“, рекла
је Санда Рашковић Ивић.

  

Говворећи о стању епидемије корона у вируса Србији, казала је да од јуна, када су
одржани избори, до данас није објављен тачан број умрлих „пошто је претходно власт
прогласила победу над короном и дозволила спортска и политичка окупљања да би
избори могли да се одрже, а Кризни штаб је ћутао“.

  

„Нису се изјаснили јавно ни о вакцини. Вучић тајновито неће да нам открије којом то
вакцином ће вакцинисати нас, нашу децу и родитеље, а није свеједно колико је кругова
испитивања вакцина прошла. Да нису продали ‘Торлак’, данас би Србија могла да
произведе вакцину“, оценила је Санда Рашковић Ивић.

  

(Бета)
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