
Саша Јанковић: Не могу да будем у коалицији са онима који имају националистичке и антиевропске ставове
петак, 29 јун 2018 19:12

„Заједно морамо да се изборимо за изборне услове, али ја не могу да будем у
организацији с онима који имају националистичке и антиевропске ставове“, каже Саша
Јанковић за Блиц .

  

  

Да ли се ваш став о уласку у Савез променио? Хоћете ли једног дана бити његов
део?

  

- Политика за ПСГ није ко ће с ким, већ визија земље и начин како је остварити. Нисмо у
њу ушли да бисмо дошли на власт већ да би, после свих странпутица којима су други
водили Србију, коначно почели да градимо модерну, европску, грађанску, социјално
праведну државу у којој људи уживају слободе и права која им гарантују закони и
институције, а не вођа. Зато, ако вам је главно питање опет “хоћете ли у савез” док се не
зна шта ће Савез бити, онда трошимо време узалуд.
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Сматрате ли да је за опозицију добро да у обједињавању учествују и ДСС и Двери?

  

Договор може да гласи овако - да се заједно прво изборимо за изборне услове и да се
обавежемо да бранимо резултат; да направимо политичке коалиције према својим
визијама Србије, али да свака од њих прелази цензус да се не би изгубили гласови. Да
се унапред договоримо и обавежемо пред грађанима да ћемо се после избора удружити
да збацимо диктатуру, али и да ће правац у коме ће из овог беспућа земља да пође
одредити она политичка опција која на изборима добије највеће поверење грађана. Тако
ћемо Србији да понудимо све што јој треба: крај диктатуре, очување политичког
плурализма, стварну могућност избора и будућност без одлагања, а не као кад Вучић
каже - живећете за две године боље. Због таквог плана и доследности чак и апстиненти
треба да гласају за нас, и верујем да ће гласати.

  

Кад се изборимо да идемо на изборе, а не за политичко клање, зашто би онда на једну
изборну листу ишли људи и организације без политичких сличности? Нити би знали шта
ће на власти ако победе нити би победили, јер никад довољно људи не би гласало за
мачку у џаку. Ни 40 одсто које евентуално има европска опција ни 20 одсто које имају
националистички оријентисане странке или обрнуто, неће се, ако се нађу на истом
листићу, сабрати као 60 одсто, већ знатно мање јер политика није прост рачун, а наши
бирачи нису гласачке машине.

  
  

Pošto 6 godina nije izašao na duel s predstavnikom opozicije, Vučića smo danas megafonom
pitali 50 od 500 pitanja koja Srbija uzalud pita svaki dan. Poslao je svoju sliku i priliku, Simu
Spasića, isto sa megafonom, da odgovara. Idući petak ponovo u 5 ispred zgrade predsedništva.
pic.twitter.com/I55jhv5mdZ

  — Saša Janković (@Kihot_ex_of) June 29, 2018    

ПСГ верује да Србија треба да крене јасним путем европских вредности владавине
права, антифашизма, људских права, решених и добросуседских односа са свима у
окружењу и спремни смо да предизборну коалицију направимо са онима са
интегритетом и сличном визијом будућности. Са много њих већ најближе сарађујемо и
тај списак се стално проширује.

  

Ако и десничари направе своју коалицију, сваки бирач имаће шта да бира, препознаће
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своју опцију и нико њему или њој на листи неће сметати толико да не гласа. А без
изборне крађе и коалиција грађанских, проевропских и коалиција десничарских,
националних, проруских политичких опција засигурно прелазе цензус.А колико ми је
познато, Савез је организационо замишљен као нова политичка организација са својом
скупштином, органима и чланством чији су оснивачи људи, а не политичке организације.
Ако позив да буду оснивачи остане отворен за људе чије су странке чак и на данашњи
дан у коалицији са СНС на локалном нивоу, који траже моментални прекид
евроинтеграција, који су у љотићевским новинама нападали просветитеље Србије и
имају изразито националистичке, проруске и антиевропске ставове, ја са њима оснивач
политичке организације не могу да будем, а још мање са собом у мираз да понесем ПСГ.

  

Аналитичари су сагласни у ставу за опозицију - ујединити се или нестати, да није
питање процената подршке, већ опстанка. Какав је ваш одговор њима?

  

- Нисам ушао у политику да бих одговарао аналитичарима ни квазианалитичарима, нити
радио оно што они кажу, већ баш да би Србија раскинула са спекулативном политиком и
популизмом.

  
  

Hvala novinarima koje kiša i druge okolnosti nisu sprečile da dođu. pic.twitter.com/8DDLzJpwe
z

  — Saša Janković (@Kihot_ex_of) June 29, 2018    

Изабрана је нова власт у Београду. Опозиција је била благонаклона према
Радојичићу. Може ли он да буде добар градоначелник?

  

- Неки су били благонаклони, ми нисмо. Рећи да је Радојичић у реду исто је као рећи за
једног отмичара из групе која вас је киднаповала - баш је сладак и фин. Град, иначе,
води Весић. Али то не ослобађа од одговорности Радојичића, напротив.

  

Хоћете ли гласати у Скупштини Београда за оне пројекте који вам се свиде а важни
су за развој града?
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- Ништа у изведби власти СНС не може да буде од користи ни за кога сем за СНС. Све
добре идеје су досад искренули, упропастили корупцијом, пљачком и кичем. Са њима, то
сам давно рекао, можемо само да бранимо земљу од спољњег агресора или спасавамо
људе из несрећа. Мада би они и тад дезертирали или слали друге у смрт.

  

И даље је актуелно питање Косова. Шта је за вас решење, подела, замрзнути
конфликт или нешто треће?

  

- Ни подела ни замрзнути конфликт, нити су режими у Београду и Приштини способни и
вољни да реше проблем јер га они и стварају и на њему профитирају. Демократско
решење могу да постигну само демократске власти. После победе преузећемо
иницијативу, а не чекати пресуду из Берлина. Нећемо кочити Косово у демократском
развоју, нећемо им враћати спортске репрезентације назад док наш државни тужилац
иде у Приштину да сарађује. Издејствоваћемо аутономију за Србе, екстериторијалност
цркава и манастира и поштовање свих људских права, укључујући и имовинска. А
заузврат ћемо подржати демократски развој Косова, укључујући и чланство у свим
међународним организацијама, али без формалног признавања независности.

  
  

pic.twitter.com/r6oZnpArAi

  — Saša Janković (@Kihot_ex_of) June 29, 2018    

Нећемо помоћи Вучићу у манипулацијама

  

Хоћете ли изаћи на референдум о Косову ако буде расписан?

  

- Не. Ни ја ни ПСГ Вучићу сигурно нећемо помоћи да своје нелегитимне и нелегалне
одлуке заодене у привид демократије. Везе то с вољом народа нема. Али брине ме
зашто питања уместо њега стално постављају други. Јесте да он води неспособну и
плашљиву политику, али зашто ви анкетирате Србију у име Вучића? Нека донесе одлуку
ако сме и суочи се са њеним последицама без скривања иза других и мољакања да га не
нападамо.
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(Агенције – Блиц )
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