
Саша Јанковић: Идем у Брисел да предочим да у Србији постоји "алтернатива"
субота, 22 април 2017 13:55

Бивши кандидат за председника Србије и заштитник грађана Саша Јанковић најавио је
да ће идуће недеље у Бриселу појединим европским посланицима предочити да у Србији
постоји алтернатива.

  

  

У Србији у априлски "председнички избори показали да постоји алтернатива која
аутентично верује у европске вредности и вредности уписане и у наш Устав – владавина
права, поштовање људских права, равноправност грађана пред законом, слобода
медија, социјална правда. И у ситуацији када будемо јасно показали да је та алтернатива
реална, верујем да ће бити више помоћи са стране", рекао је Јанковић у интервјуу за
портал Маглочистач.

  

Додао је да међународна заједница види шта се дешава и да то све и пише у њеним
извештајима.

  

"Представници појединих земаља и међународних институција можда и сами нису
сигурни колико смо ми унутар Србије спремни, решени и одлучни, одговорни да
алтернативу заиста преточимо у реалност. Ово је цивилизацијско питање, и ми се у
покрету окупљамо на цивилизацијским основама и ником од нас не пада на памет да
сутра, када буде на власти, краде на изборима или да гуши слободу медија или да
уништава независно судство", навео је Јанковић.

  

Он је рекао да би волео да међународна заједница не предузима кораке који се лако
могу тумачити као подршка лошим процесима у Србији, јер су ти процеси у Србији
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"антиевропски и антивредносни".

  

"На нама је да променимо како наша земља изгледа. Странци могу да нам помогну и ако
помогну, хвала им на томе, а могу и да одмогну и то је њихово право. Нема нико обавезу
да гради демократију у Србији сем нас самих. Александар Вучић је постао моћан, не
тиме што је градио нешто ново, него тиме што је уништио у протеклом периоду сваку
алтернативу себи. Међународна заједница гледа шта је мање зло", оценио је Јанковић.

  

"Протести против диктатуре" прерасли у народне протесте 

  

Он је рекао да су тронедељни улични протести "Против диктатуре" у Србији прерасли у
народне протесте.

  

"Ми имамо пузајућу диктатуру и улазимо у њу сваки дан дубље и дубље. Захтеви и
циљеви протеста су јасни. Ми немамо институције, немамо владавину права, имамо
председницу парламента која уништава кредибилитет парламента. Имамо РЕМ који не
ради свој посао, имамо РИК који легализује изборне неправилности. Имамо такозвани
Јавни сервис Радио-Телевизије Србије који грађани зову – 'Ваше право да не знате
ништа'. Ти сви захтеви су логични", оценио је Јанковић.

  

По његовим речима, да би се незадовољство грађана које је изражено на протестима
операционализовало и довело до конкретних резултата, потребно је и да се политички
организује.

  

"Да ли ће до тога доћи, зависи од опозиционих политичких актера и од спремности,
потребе и жеље грађана који протестују да буду само грађани, без политичке
организованости, или да прихвате и ту додатну компоненту која моżе да представља
конкретну алтернативу власти која не ради како треба. Оба елемента су потребна. Могу
и грађани да скину лошу власт, али ће морати друга власт уместо те да дође, јер ми
нећемо анархију", казао је Јанковић.

  

Поред "Мајиног парламента", у Скупштини направити и "Народни парламент"
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Оценио је да опозиција не треба да бојкотује рад Скупштине Србије, већ да, поред
"Мајиног парламента", направи унутар зграде Скупштине и "Народни парламент".

  

"Ако треба и испред зграде, на степеницама, да народни посланици који су у Скупштини,
држе седнице на која ће звати новинарска удружења да расправљају о стању и
начинима изласка иż медијског мрака и блокаде, да ће звати синдикате и причати о томе
како да се радничка права с папира преселе у животе, да ће звати медицинаре да с
њима расправе како грађани да добију право на здравствену заштиту, да ће звати
полицијске и војне синдикате да виде како да се изађе иż блокадę тих институција и
понижавања и злоупотребе војске и полиције, да покажу како би парламент заиста
требало да ради. То није блокада, већ оживљавање, укључивање искљученог
парламента", казао је Јанковић.

  

Додао је да су претње које су му упућене, изазвали људи који то подстичу, подгревају,
пласирају грађанима, злоупотребљавају поверење, јер кад се чује у Скупштини да се о
томе прича, "па то мора да је онда тако".

  

"Ми смо имали случај да министар унутрашњих полова прича о томе на телевизији и
каже: 'Као грађанин, ја мислим да Јанковић ради против интереса Србије'. И онда ми то
вече пошаље полицијско обезбеђење. Ја, наравно, вратим то обезбеђење. Једину
претњу у мом животу коју могу да добијем, добићу ако неко поверује министру
унутрашњих послова. Он је тај који изазива проблем и онда ми као шаље обезбеђење",
рекао је Јанковић.

  

(Бета)
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