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Слободан Мараш, који је јуче вратио посланички мандат ЛДП, објавио је да прелази у
Г17 плус и тиме потврдио претходна сазнања нашег листа. Мараш свој прелазак у
странку Млађана Динкића није условљавао добијањем ни једне јавне функције нити је
тражио свој мандат од ЛДП-а.

  

 Мараш је у свом саопштењу написао да сматра да политичка опција којој приступа на
прави начин може да одговори на потребе грађана Новог Сада, Војводине и Србије,
пошто у први план ставља управо равномерни развој свих делова наше земље, а не
централизацију власти и моћи.

  

- Моје приступање Г17 плус и Уједињеним регионима Србије треба пре свега схватити
као прихватање идеје и програма, а заједнички треба да учинимо све да идеја
регионализације и децентрализације заживи у пракси, како би свим грађанима било
боље - саопштио је Мараш.

  

“Блиц“ је претходно објавио да ће Мараш убудуће обављати посао шефа покрајинског
изборног штаба Уније Региона Србије, где одбори Г17 плус, као и Унија региона,
најслабије стоје.

  

Мараш је потврдио да није преузео никакву јавну функцију и истакао да је ово
“апсолутно чин његове слободне воље.

  

- Не желим ни чланства у Управним одборима, ни места у јавним предузећима. У Г17
плус и Уједињеним регионима Србије посветићу се пре свега изградњи инфраструктуре
у Војводини и то са позиције шефа изборног штаба. Ово је велики изазов, али сам убеђен
да на њега могу да одговорим.
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Он је прецизирао и да није желео да задржи посланички мандат “пошто се тако нешто
противи основним етичким и демократским принципима”. 
  - Мојим дојучерашњим сарадницима из Либерално-демократске партије желим пуно
успеха у даљем раду. Убеђен сам да су Уједињени региони Србије најбоља опција на
политичкој сцени, и дас у снага која може да промени Србију на боље. Даћу све од себе
да ову промену и остваримо - написао је Мараш.

  

(Блиц)
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