
Бошко Обрадовић у „Утиску недеље“: Нећу више имати “афективне изливе" попут оних испред скупштине, већ ћу покушати да будем „фактор помирења“
понедељак, 25 мај 2020 08:31

Председник Српског покрета Двери Бошко Обрадовић изјавио је да ће своје опозиционо
деловање наставити бојкотом избора и на ненасилан начин, а да опозиционе партије
које су најавиле излазак на изборе "неће постићи ништа ако уђу у 'разорену' Народну
скупштину". Обрадовић је рекао да ће се одазвати позиву тужилаштва због инцидената
испред Дома Народне скупштине Србије и да се неће позивати на посланички имунитет.
Професорка Србијанка Турајлић сматра да би требало да се позове док тужилаштво не
реагује и на бројне друге афере.

  

  

Гости вечерашњег "Утиска недеље" председник Српског покрета Двери Бошко
Обрадовић, професорка у пензији и чланица политичког савета Покрета слободних
грађана Србијанка Турајлић и позоришна редитељка Милица Краљ, нису могли да
постигну консензус око тога да ли треба изаћи на наредне парламентерне изборе или
не.
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На питање водитељке Оље Бећковић како је могуће да постоји тај аргумент како никад
није било горе, а да је ипак неопходно изаћи на изборе, Турајлић је рекла да Покрет
слободних грађана не види алтернативу изласку на изборе.

  

“Сергеј Трифуновић се није предомислио, одлуку је донео Покрет слободних грађана, у
коме је глас Сергеја само један од гласова кад се доноси одлука”, рекла је Турлајић.

  

Она је нагласила да сама припада групи која је у сваком тренутку сматрала да бојкот
није алтернатива.

  

 “Бојкот после чега ће се десити нешто? Може да дође шумар из вица па да нам поправи
изборне услове. Ја не верујем да ће то да се деси”, рекла је Турајлић.
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Сматра да ће изборни услови бити све гори, а да они који нису за изборе сматрају да би
ствари требало да се решавају на улици.

  

“Ми сматрамо да ствари не треба да се решавају на улици”, рекла је она.

  

По њеним речима улога Покрета слободног грађана ће бити да људе информишу.

  

“Ми очекујемо да добијемо оно што је део опозиције имао и користио, да добијемо увид у
читав низ докумената у које не можете да имате увид ако нисте тамо и да о томе
обавестимо јавност, очекујем могућност да се обратимо тој јавности, макар из
Скупштинског кола”, рекла је она.
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Позоришна редитељка Милица Краљ рекла је како је одлука да не изађе на изборе њена
лична грађанска побуна, али то види и као своју грађанску дужност.

  

 “Ја више не желим да ме неко туче и да кажем, у реду је, никад неће престати да ме
туче, ја ћу мало да спустим ролетне и ту мало да лудујем у свом стану, па кад их
подигнем он ће опет да ме туче. Неће нико престати да вас туче док ви не устанете”,
рекла је она.

  

Како је објаснила, оно што се изгубило је свест о томе да је власт само сервис грађана.

  

На питање шта се дешава после избора, рекла је да се онда дешава понедељак у коме
ће се осећати “мање ружно, мање прљаво” јер не учествује у нечему.

  

“Бојкот је за мене начин да повратим грађанску моћ, да кажем не може више, играј се
сам”, нагласила је она.

  

Председник Српског покрета Двери рекао је на то да је он у том парламенту био већ
четири изборна круга и добро зна како изгледа деловање у њему.
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   “Зато је овај став да кажемо доста, да подвучемо црту и кажемо да нећемо даучествујемо у томе, неопходан за враћање поверења грађана”, рекао је он и додао давише није проблем у Вучићу, већ у нама самима.  Као програм по коме ће покрет Двери даље деловати навео је тачке Споразума санародом.  Обрадовић је рекао да Савез за Србију (СЗС) неће признавати изборе, пармалент иодлуке власти и да ће одмах након избора предузети “демократске, мирне и ненасилне”методе борбе против власти.  Он је навео да ће опозиција покушати да оспори легитимитет новоформиране власти, ада је циљ постизање ванредних парламентарних избора.  Обрадовић: Нећу више имати “афективне изливе"  Обрадовић је рекао да посланички мандат завршава "на исти начин као што га је иотпочео, одбраном Устава" а да више неће имати "афективне изливе" попут оних испредДома Народне скупштине Србије, већ да ће покушати да буде "фактор помирења".  На питање да ли се консултовао са другим лидерима Савеза за Србију пре инциденатаиспред Дома Народне скупштине или отпочињања штрајка глађу, рекао је да је свакуакцију прво предлагао на састанцима са осталим представницима опозиције, али да јесвоје последње деловање предузео “када је видео да се сви ти методи одлажу”.  “Почео сам кампању активног бојкота, када сам видео да остали чекају промену ставаЕвропске уније, економску кризу која треба да сруши Вучића или признање бојкота”,навео је Обрадовић.  Он је рекао да посланички мандат завршава “на исти начин као што га је и отпочео,одбраном Устава” а да више неће имати “афективне изливе” попут оних испред ДомаНародне скупштине Србије, већ да ће покушати да буде “фактор помирења”.  
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   “Ту се поставља питање где је крај томе, тој мржњи. Зато ја прво смирујем себе, јакочим. Хајде да се вратимо на нормалан терен друштвеног договора, нудимо рукупомирења. И ми видимо језиву поруку, да (власти) нису спремне за то”, рекао јеОбрадовић говорећи о свом штрајку глађу.  Обрадовић је додао да је током штрајка глађу “поред килограма изгубио и бројне илузијео себи и о другима”, а да тренутно ради на политичком манифесту који ће ускоропредставити председништву Двери.  “Без међусобног разумевања ми даље не можемо да наставимо. Правац где видимо самонаш циљ… је правац који не води никуда и зато је та моја пружена рука и другимаопозицији, јавности и властима, да изађемо на нову страницу наше историје, која би насокренула нас ка разговору и договору”, наводи Обрадовић.  Турајлић: Обрадовић да се позове на посланички имунитет док тужилаштво нереагује на афере  Турајлић је изјавила да би председник Српског покрета Двери Бошко Обрадовићтребало да се позове на посланички имунитет и да јавно обзнани да ће се на његапозивати све док тужилаштво не реагује и на бројне афере на које до сада нијереаговало.   “‘Хеликоптер’, Савамала, госпођа која је погинула на наплатној рампи, само конкретнеситуације, не апстрактне. Јер је потпуно бесмислено да се одазивамо тужилаштву којене ради и тиме фингирамо да тужилаштво постоји и ради. Не ради, лажно је, као и свеостало што је лаж”, оценила је Турајлић у Утиску недеље.  
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  Обрадовић је претходно рекао да ће се одазвати позиву тужилаштва због инциденатаиспред Дома Народне скупштине Србије, и да се неће позивати на посланички имунитет.  Турајлић је оценила и да је Обрадовић свестан да је “насиље испред Скупшине” билобесмислено, али је додала да би требало да се позива на посланички имунитет све доктужилаштво не почне да се бави аферама којима се до сада није бавило, а тек када сето деси да и он буде на буде на располагању тужилаштву.  (Нова.рс)  
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