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НИШ – Председник Демократске странке Србије (ДСС) Војислав Коштуница рекао је у
Нишу да „Србија треба да усвоји једну, и само једну резолуцију, у којој ће изразити
поштовање према невино пострадалим и осудити све почињене ратне злочине”.

  

Коштуница је, говорећи на седници Главног одбора (ГО) ДСС, критиковао садашњу
власт за коју је истакао „да се спрема да подели мртве и дискриминише невине жртве
које су страдале током грађанског рата на простору бивше Југославије."

  

„Уместо неправедног раздвајања жртава и забијања ножа у леђа Републици Српској,
неопходно је да Србија снажно подржи одлуку Републике Српске да се на
референдумима изјашњава о свим битним питањима за будућност Српске”, рекао је
председник ДСС.

  

Коштуница, бивши председник Савезне Републике Југославуије и премијер Србије,
поставио је питање како је могуће да шефови држава-чланица НАТО „доносе закључак у
коме подржавају ни мање ни више него опредељење саме Србије да постане чланица
НАТО."

  

„Када је и у којем то документу Влада Србије донела одлуку о уласку наше земље у
НАТО, пошто видимо да НАТО подржава такву одлуку”, запитао се Коштуница.

  

Председник ДС С је поручио садашњој власти да је „Србија војно неутрална држава и да
неће успети њен наум да спречи грађане Србије да се на слободном и демократском
референдуму изјасне да ли да Србија уђе у НАТО”.

  

Коштуница је оценио да „излаз земље из агоније лежи у расписивању избора и
образовању нове владе која ће коначно ставити тачку на садашњу политику обмана”.

  

„Власт, и њени медији, уз свакодневно сејање нових обећања и разметањем тобожњим
успесима, истовремено свуда наоколо тражи кривца, само га не види у себи”, оценио је
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он.

  

Коштуница је окривио садашњу власт за оно што је окарактерисао као тешко економско
и социјално стање, неконтролисано задуживање земље, уништавање домаће
производње увозом, усвајање сепаратистичког Статута Војводине, успостављање
партијске власти и урушавање државе.

  

Све што нема, та власт надокнађује „политиком лажи”, оценио је Коштуница.

  

Коштуница је додао „да је власт све утицајне електронске и штампане медије ставила
под своју контролу , руководећи се и превазилазећи медијско стање из деведесетих
година, „парламент је претворен у гласачку машину, док је начином на који је спроведен
реизбор судија погажено начело независности судства.

  

Пред ДСС је, истакао је Коштуница, задатак да земљу извуче из економског, социјалног,
моралног и политичког понора и да заустави даље растакање државе.

  

Коштуница је најавио јачање ДСС усвајањем нових политичких и економских докумената
и значајне организационе промене и обнову.

  

Ванредна скупштине ДСС 14. фебруар, ће, по Коштуници, бити најзначајнија припрема
за „неопходне и насушно потребне ванредне изборе”, а тиме и за опоравак Србије.

  

После обраћања председника ДСС, заседање ГО у сали нишког Симфонијског оркестра
је настављено иза затворених врата, без присуства новинара.

  

(Танјуг)
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