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 "Ја сам председник и нисам за бојкот, већ мислим да је излазак уједињене опозиције у
једној, или две колоне практичније решење", овим речима је председник Покрета
Слободних грађана Сергеј Трифуновић изнео свој став о потенцијалном бојкоту
парламентарних избора који ће се одржати почетком наредне године и покренуо
питање : да ли ће ипак ПСГ бити део опозиције која ће изаћи изборе?

  

  Наиме, полемика о бојкоту се повела на Твитеру, када су Трифуновића корисници ове
друштвене мреже упитали који је његов став по питању истог на шта је он одговорио да
"не види ни једно ваљано решење шта би се тачно радило после бојкота избора".   

На ову Трифуновићеву опаску корисници ове друштвене мреже су истакли како је он
председник једног покрета и да би требао да да неки предлог о могућим поступцима.

  

- Ок. Ја сам прецедник и нисам за бојкот, већ мислим да је излазак уједињене опозиције
у једној, или две колоне, много зрелије, сврсисходније и практичније решење, јер можемо
да узмемо неке градове и озбиљно уздрмамо тиранију, легално, не на улици. Шта онда? -
навео је Трифуновић.

  
  

Ok. Ja sam precednik i nisam za bojkot, već mislim da je izlazak ujedinjene opozicije u jednoj, ili
dve kolone, mnogo zrelije, svrsishodnije i praktičnije rešenje, jer možemo da uzmemo neke
gradove i ozbiljno uzdrmamo tiraniju, legalno, ne na ulici. Šta onda?

  — Serge Truffaut 1371 (@WhistlerDick) September 7, 2019    

 Ова идеја се није свидела бројним корисницима ове друштвене мреже те су
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коментарисали како он једино нуди шестњу на протестима, а да се након вишемесечних
шетњи и протеста није много тога промењено, те да је боља идеја бојкот.

  

ПСГ још увек нема званичан став о бојкоту

  

Иначе, ПСГ се није званично изјаснио о могућем бојкоту избора, већ је у саопштењу овог
покрета наведено да очекују укључивање европских медијатора у читав процес како би
он био регуларнији.

  

СЗС најавио бојкот избора

  

Народна странка није сачекала да се заврше преговори између власти и опозиције на
Факултету политичких наука већ је бојкот избора. Исто су учиниле и друге странке из
Савеза за Србију те су Двери и Странка слободе и правде учиниле исто. Бојкот ће према
тренутним најавама подржати и Социјалдемократска странка, као и иницијатива "Не
давимо Београд".

  

Тренутно се зна да је против бојкота избора једино Либерарно-демократска партија, а о
могућност изласка на изборе се премишља и Демократска странка Србије која би према
најавама свог председника ускоро требала да успоставаи сарадњу са Српским
патриотским савезом (СПАС).

  

Врло је могуће да ће се делу опозције који излази на изборе придружити и ПСГ,
међутим, још не постоје званична потврда о томе из покрета, већ само изјава
председника Трифуновића.

  

(Блиц)
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