
Сергеј Трифуновић: Вучић прави себи опозицију, нећемо учествовати у тој вашарској забави
четвртак, 23 јануар 2020 11:50

Председник Покрета слободних грађана Сергеј Трифуновић изјавио је да најављено
спуштање изборног цензуса на три одсто "само бетонира" претходно донету одлуку о
"неучествовању у тој вашарској забави" и да на људе из опозиције гледа као на валидне
саборце.

  

  

Он је за нови број недељника НИН рекао да на спуштање цензуса гледа као на "пробни
балон" председника државе и Српске напредне странке Александра Вучића.

  

"Као на класични АПП (ако прође, прође), као на покушај да свог духовног учитеља
превали преко цензуса. Као и све остале Вациће. Потребна му је опозиција, па као што
покушава да направи своју елиту, тако несрећник покушава да направи опозицију", рекао
је Трифуновић.

  

Он је рекао да на све људе из опозиције гледа као на валидне саборце и сараднике.

  

"Док год су искрени, док год знају шта раде и док год то што раде има икаквог смисла.
Савез за Србију је свакако вештачка творевина као што је то био и ДОС својевремено,
али потпуно смислена и нужна у тренутку свог настајања, кад опозиције на политичкој
сцени уопште није било", рекао је Трифуновић.
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Он је рекао да је СзС скуп интереса врло различитих људи, политички и карактерно, и
као такав осуђен је на распад, додајући да је то добро, колико је и природно.

  

"Што пре изађемо на чистину са својим циљевима, политичким уверењима и програмима,
који су негде дијаметрално супротни, а код неких основних ствари се негде и поклапају,
политичка сцена Србије ће бити чистија и видљивија. Засад је баш као и ваздух у
Београду", рекао је Трифуновић.

  

Он је, на хипотетичко питање како би могао да изгледа парламент након долазећих
избора, одговорио - "као Микијева радионица".

  

"Са све реченицом: 'Чему ово служи, а уз то и не ради'", рекао је Трифуновић.

  

(Бета)
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