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Удружење „Један од пет милиона“ ће изаћи на предстојеће изборе, изјавила је данас
студенткиња Валентина Рековић из тог удружења. Ту одлуку образложила је тиме да је
део опозиције „обесмислио и издао“ бојкот и парламента и избора, а да удружење
„Један од пет милиона“ покушава тај бојкот да спаси, изађе на изборе, уђе у парламент и
и „врати бојкот у парламент“.

  

  

Рековић је на конференцији испред Филозофског факултета, где је пре више од
годину дана одржан први протест, да је опозиција окупљена око бојкота избора и
парламента ту идеју уништила, те да одлука о изласку на изборе представља
прекид сарадње са тим делом опозиције. Поручила је и да Удружење више неће
учествовати у организацији протеста. "Тиме ћемо спречити преваранте и тројанце
да опет преваре народ и поједу нам још четири године живота одржавајући
Александра Вучића на власти. Ово је обрачун са свима који су од Србије направили
полигон за своје политиканске игре, исти систем преживљава већ деценијама",
изјавила је на конференцији за новинаре Валентина Рековић.
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Отерали сте народ са протеста непоказивањем јединства. Ево, следећа субота је ваша и
свака следећа до избора

    

„Отерали сте народ са протеста непоказивањем јединства. Ево, следећа субота је
ваша и свака следећа до избора. Нека се сами политичари обраћају, ми више
нећемо. И пошто је опозиција завезала пертле и кренула да нас гази, ми желимо да
им поручимо да смо и ми везали пертле и кренућемо њих да газимо војничком
мартинком“, изјавила је Рековић.

  

Како је објаснила, Споразум с народом је настао тако што су "организатори протеста
позвали политичаре да саставе документ којим ће постати део протеста и неће бити
само обични грађани, већ ће имати одговорност према том народу који шета на улицама".

  

Она је рекла да су неке партије, које су потписале Споразум с народом, већ прекршиле
тај споразум. 

  

"Ми као удружење грађана смо били иницијатори таквог споразума. На жалост, према
информацијама које имамо, неке странке, потписнице Споразума већ раде на томе да
изађу на изборе, а у томе ће им се придружити и поједини чланови странака које су у
бојкоту", рекла је Рековић.

  

Навела је да, према информацијама којима располажу, „неке од странака, потписница
Споразума с народом, уз још пар мањих покрета, већ увелико раде на томе да изађу на
предстојеће изборе“.

  

„Дошли смо и до информација да ће им се у томе придружити поједини чланови
странака које су формално у бојкоту. Да ли од таквих да очекујемо да мењају систем?
Не. Због тога ће ’Један од пет милиона’ изаћи на изборе“, изјавила је студенкиња.

  

На питање Инсајдера шта се у изборним условима променило па су одлучили да изађу на
изборе, Рековић је рекла да ни нема услова за одржавање фер избора.
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„Ја сам вам управо објаснила да је све обесмишљено, да је бојкот продан и издан, да га
је продала и издала опозиција, и да ми покушавамо да спасимо ову земљу тако што ћемо
ствар у своје руке“, каже она.

  

"Присвојили сте бојкот, сада га штитите. Следећа субота је ваша, и свака следећа до
избора. Нека се на протесту обраћају само политичари, ми више нећемо", рекла је
Рековић

  

 Она је казала и да ће у наредним данима објавити и ко су те странке.

  

"Подсетићемо на оснивање удружења '1 од 5 милиона' од стране ДС-а на локалу. Ради
се на томе да се обесмисле наши напоре да ујединимо целу опозицију", рекла је Рековић.

  

Према њеним речима, други део опозиције, која је, како каже, декларативно у бојкоту, на
све гледа без забринутости и спрема се за изборе на локалу.

  

"Исто тако, већ неко време самостално доносе одлуке без консултације са свим
актерима народног бунта и утркују се ко ће постати нови лидер опозиције", додала је и
упитала: "Да ли да од таквих очекујемо да мењају систем?"

  

"Наравно да не! Због тога ће '1 од 5 милиона' изаћи на изборе", рекла је.

  

Она је рекла и да им се замера што се "баве Татјаном Мацуром и Зораном Живковићем". 

  

"Замерају нам што се бавимо Мацуром и Живковићем, који немају ни један посто
подршке. Слушамо како имају један посто подршке и како су небитне , а оне се све више
множе. Године 2003. шест листи је прешло цензус, број партија и покрета који су ушли у
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парламент је био 15, а 2012. са истим бројем листа у парламент је засело и не излази им
се одатле, чак 29 странака и покрета", рекла је Рековић.

  

На констатацију да су из удружења „Један од пет милиона“ месецима говорили да неће
изаћи на изборе ако се изборни услови не промене, Рековић каже: „Успех бојкота је ако
традиционалне политичке странке не изађу на те изборе. Али то је све обесмишљено и
прекршено. Нисмо ми ништа прекршили, све је већ рекршено, обесмишљено и издано. Ми
покушавамо да спасимо бојкот и да га вратимо у парламент тако што ћемо изаћи на
изборе, ући у парламент и вратити бојкот у парламент“.

  

Крајње је време, како каже, да се стане на пут онима "који се из године у годину
прокључују на државни буџет као на инфузију како би преживели".

  

"...И који не дају никакве резултате и чија се политичка "борба" своди на то ко ће да
напише духовитији твит, оштрије саопштење, ко ће више да закука на режим, којим
притом све време дају легитимитет. Тако се не мења систем", казала је представница "1
од 5 милиона".

  

Опозиција "све покварила"

  

Она је одговорила и на оптужбе да је удружење то које је "погазило Споразум с
народом".

  

"Кажете да радимо исто што и ови који су погазили свој потпис и излазе на изборе. Ако
сте нас слушали, схватићете да су други све обесмислили и да је нама остала још једна
борба, а то је да бојкот буде део будућег парламента...Подсмевају се и кажу - деца би да
се изграју избора. Да ли смо били деца када смо годину дана, из суботе у суботу,
излазили на улице, када смо били нападани, тучени, хапшени? Када смо 12 дана
блокирали Ректорат и успели да ослободимо институцију? А обећавамо, ослободићемо и
остале! Јер ова деца не посустају под батинама, пријавама, претњама, али и
непристојним понудама 'одраслих' политичара", нагласила је Рековић.
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Додаје да хоће да покажу "да је одговорност и на новим младим лицима". "А наша лица
сада одлично знате", додала је.

  

"Нетачно је и да својатамо '1 од 5 милиона', јер смо ми та деца која су регистровала
удружење грађана, нисмо ми својатали слободу и правду и демократију, нити нам је неко
отворио врата да бисмо 60 недеља имали мотива да се боримо за бољу Србију", каже
Рековић.

  

Она је оптужила опозицију да је хтела да их "извуче из Ректората".

  

"И да не буде недоумица, покушали сте да нас извучете из Ректората слањем неких
професора, јер вам није одговарала та тема, у том тренутку. Покушали сте 13. априла и
постављањем нове пароле да нас склоните из протеста, па када сте видели реакцију
народа, повукли сте се и понели танспарент са собом. Знамо, извадићете га поново. Али
поново сте потценили народ...Ево следећа субота је ваша, и свака следећа до избора.
Нека се само политичари обраћају, ми више нећемо. Присвојили сте бојкот, сада га
штитите. Али не у дворани, већ на улици, како доликује", казала је. 

  
  

Да ли је опозиција схватила шта значи бојкот у парламенту? Да ли су вратили мандате?
Нису. Да ли су вратили плате? Нису. Они су само претсали да посећују ту зграду. И то је
све што су урадили

    

На питање какву реакцију грађана који су пружали подршку покрету '1 од 5 милиона'
очекују, Рековић је рекла: "Ја желим да захвалим грађанима на подршци, онима који не
воде рат с партијским естаблишментом на друштвеним мрежама, него пишу искрене
честитке подршке ових дана. И ево прилике да помогну покрету и да од Србије
направимо боље место за живот".

  

Она је рекла и да се не слаже са оним како се води бојкот парламента.

  

"Да ли је опозиција схватила шта значи бојкот у парламенту? Да ли су вратили мандате?
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Нису. Да ли су вратили плате? Нису. Они су само претсали да посећују ту зграду. И то је
све што су урадили. Продали су бојкот и ово је наш једини начин да бојкот вратимо у
парламент и покажемо како се стварно дешава бојкот у једном парламенту, пошто
овакав њихов бојкот није дао резултате, а ми немамо намеру да шетамо опет за 20
година, и да шетамо 20 година, него смо решили да узмемо ствар у своје руке",
нагласила је Рековић.

  

Срђан Марковић поднео оставку због одлуке о изласку на изборе

  

Иначе, један од организатора протеста „Један од пет милиона“ Срђан Марковић поднео
је данас оставку у Председништву тог удружења, уз образложење да се не слаже са
одлуком о изласку на изборе и напомињући да остаје при идеји да се избори бојкотују.

  

„До последњег тренутка сам се борио да до овога не дође. Пошто је донета одлука
каква је донета, поднео сам оставку у Председништву Удружења, заједно са Милошем
Симовићем и повукао се“, рекао је Марковић у изјави за Бету.

  

Како је рекао, не слаже се са методом Удружења у борби против актуелне власти.

  

  

Месецима уназад, на готово сваком протесту „Један од пет милиона“ организатори су
поручивали да неће изаћи на изборе јер не постоје услови за њихово фер и слободно
одржавање. На почетку колоне био је трансперент са натписом „Бојкот“, а након
данашње одлуке, након више од годину дана, ове суботе протеста неће бити, макар у
организацији удружења „Један од пет милиона“.

  

(Инсајдер, Н1)
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