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Политиколог Владимир Гоати оценио је да опозицији бојкот рада парламента не би
ништа донео јер јој је потребна јавност у раду и додао да би опозиција прво морала да
"обави велико спремање у својој кући", а затим да поред рада у Скупштини, договори и
неку врсту акционог јединства око потеза у будућности.

  

  

Гоати је за агенцију Бета објаснио да рад опозиције не би требало да искључује њено
опозиционо деловање ван парламента.

  

"Начелно, парламент је незаменљив и колико год било тешкоћа у раду и селективног
приступа у односу владајуће коалиције према опозицији, ипак треба учествовати. Међу
првима сам био против прекида рада парламента због избора јер то није демократска
мера. Бојкот не доноси ништа јер опозицији треба јавност у раду. Било би штетно да,
рецимо, нема расправе о оставци председнице Маје Гојковић јер те преносе гледа један
број људи и доноси могућност опозицији да поправи досадашњи реноме", рекао је Гоати.
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"Мали опозициони лидери да се одрекну егоизма"

  

Он је навео да би, како је назива, "грађанска опозиција" морала да "поспреми ствари у
својој кући", а да је предуслов за то и да се "мали опозициони лидери одрекну егоизма".

  

"Демократска странка је кључна партија у том блоку и морало би да се иде ка томе да се
направи акционо јединство које не подразумева једну или две или три струје већ
сарадњу по неким питањима. То што учествују у раду парламента не значи да не могу да
имају и своје акције независно од тога", објаснио је Гоати.

  

Коментаришући оставку некадашњег лидера ДС Бојана Пајтића на место посланика и
његове позиве на излазак опозиције из парламента, политиколог истиче да је Пајтић
светлији пример међу опозиционим лидерима, али да мотивација његова лична и да он
не мисли да би излазак опозиције из парламента био добра одлука.

  

"Пајтић је светлији пример због тога што је оставку, по мени, делом поднео и јер је
изгубио на страначким изборима, а затим поднео оставку на место посланика, а остао у
ДС. Многи опозициони лидери који нису могли ни до пет одсто на овим изборима и даље
се укопавају и бране доводећи своје странке у безизлазну ситуацију", закључио је Гоати.

  

(Бета)
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