
Вук Јеремић: Данас опозиција не може да скупи довољно људи ни за једну колону
четвртак, 17 септембар 2020 23:22

 Лидер Народне странке Вук Јеремић за Н1 је говорио због чега није био на јучерашњем
састанку лидера опозиције који је иницирао Борис Тадић и оцењује да је од састанака
пред камерама битније оно што тренутно ради - развој страначке инфраструктуре и
припрема бољих услова за следеће изборе, пошто би у садашњим, Вучић чак победио и
патријарха Павла.

  Гостујући у "Новом дану" на тему будућности заједничког деловања опозиције, Јеремић
је рекао да ниједно питање неће избећи, али да стварно мисли да питање како
функционише опозиција међу собом више никог нормалног у Србији не занима.   

"Провео сам цело лето на точковима, обишао око 50 општина и градова и један од
најјачих утисака које носим је да те ствари више никога не занимају", рекао је Јеремић.

  

На инсистирање да одговори на питање због чега није био на јучерашњем састанку, он је
нагласио да је његова странка "одржала реч и бојкотовала изборе и да има једну врсту
резерве ангажовања са онима који су учествовали на овим лажним изборима".

  

То, ипак, нагласио је, не значи да нису спремни за сарадњу са другим странкама.
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"Ако хоћете да постигнте нешто озбиљно по питању промене власти, нећете се
договорати тако и правити халабуку, већ ћете сести иза затворених врата, а не
оптерећивати у недоглед и смарати људе широм Србије ко је какав и с ким, и у каквим
односима, и у колико колона", рекао је Јеремић.

  
  

Имамо принципијелни став да они који су учествовали на изборима треба да ставе прст
на чело да ли су стварно опозиција и какав је њихов допринос легитимизацији Вучићевог
режима

    

Оценио је да, у форми у какву имамо данас, опозиција није нарочито интерсантна
грађанима Србије. Упитан да ли је могуће да се забораве грешке и прошлост, одговара
да је он више пута показао да је спреман да такве ствари заборави, подсећајући на
подршку коју је пружио Драгану Ђиласу после Јеремићевог избацивања из ДС у
тренутку када је био на челу Генералне скупштине УН.

  

"Имамо принципијелни став да они који су учествовали на изборима треба да ставе прст
на чело да ли су стварно опозиција и какав је њихов допринос легитимизацији Вучићевог
режима. Понаваљам, то није био разлог зашто се нисам појавио на састанку, имао сам
других обавеза, разговарао сам са грађанима Србије о стварима које их више занимају
од Ђиласа, мене...", рекао је лидер Народне странке и додао:

  

"Ако будемо одговорни у будућности, учинићемо све да се одговорно понашамо у
будућности и дођемо до договора, али и за затворених врата, не оптерећујући ни вас ни
грађане Србије оваквим сценама", рекао је Јеремић.

  

Упитан да ли је Тадић хтео да заузме лидерску позицију тиме што је сазвао јучерашњи
састанак, одговорио је: "Не знам".

  
  

Данас опозиција не може да скупи довољно ни за једну колону и то је факат. Да би се то
променило, потребно је да нешто урадимо на себи
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Говорећи о могућности уједињена опозиције, рекао је:

  

"Данас опозиција не може да скупи довољно ни за једну колону и то је факат. Да би се
то променило, потребно је да нешто урадимо на себи. Народна странка је у пуном замаху
активности, а најважнији приоритет је формирање инфраструктуре на терену. Данас
причати о колонама, а немати довољно људства за једну једину колону, не за 250
посланика, већ да бисте ишли на изборе морате да имате три човека по бирачком месту,
по изборној кутији, то данас нема нико, ни сви заједно у опозцији. Причати о две, пет,
седам колона уз сво дужно поштовање - то је потпуно машење теме", оценио је Јеремић.

  
  

Данас причати о колонама, а немати довољно људства за једну једину колону, не за 250
посланика, већ да бисте ишли на изборе морате да имате три човека по бирачком месту,
по изборној кутији, то данас нема нико, ни сви заједно у опозцији. Причати о две, пет,
седам колона уз сво дужно поштовање - то је потпуно машење теме

    

Он је оценио да је прича о односима у опозицији "јалова, прежвакана и потрошена тема".

  

Нагласио је да је Народна странка кренула да прави од нуле политичку организацију пре
мање од три године и да је за мање од три године рада под немогућим условима, под
притисцима и у атмосфери страха, стигла до 100 одбора у 100 градова и општина широм
Србије.

  

"Али, не можемо расти као странка на стероидима, да би политичка организација могла
сутра да понесе одговорност, мора да има идеологију, по политички план и програм и да
буде у стању да окупи људе који квалитетом чашћу и знањем могу да као прво победе
ову власт и да потом почну да доносе промене", додао је.

  

Поводом иницијативе Милана Антонијевића и најаве нових разговора власти и опозиције
под окриљем ЕУ, он је рекао да ће се ако ЕУ игра кључну улогу у њима одазвати том
позиву и да без европског посредовања неће бити могуће побољшање изборних услова у
земљи.
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"Да се сутра распишу избори за два месеца, на њима би Вучић однео победу над
патријархом Павлом", оценио је Јеремић.

  
  

Да се сутра распишу избори за два месеца, на њима би Вучић однео победу над
патријархом Павлом

    

Каже и да је могуће пронаћи по Србији нова лица, која до сада нису била у политици и
да му је циљ да што више таквих људи привуче у странку и јави простор.

  

"Нови људи дефинитивно постоје, али друго је питање до које мере су спремни да
закораче у пакао домаће политичке арене", истакао је.

  

Додао је и да се слаже са Вељком Лалићем да у Србији има "бар 20 Кривокапића" који
би могли као он у Црној Гори да носе промене, али да је нешто друго проблем.

  

"Али ја не бих имао образа да било ког од тих људи позовем јер бих могао само да га
позовем у пакао и да прође кроз ону врсту топлог зеца коју сам прошао ја. И на крају,
сигурно би изгубио изборе јер не би имао ко да му преброји гласове. Зато ми радимо на
инфратсруктури да том нашем Кривокапићу има ко да преброји гласове", каже.

  

Поводом медијских најава да ће Марко Ђурић бити наш нови амбасадор у Вашингтону,
каже да ако је то истина - он долази у плејаду људи као што су Иво Андрић, Црњански,
Дучић...и међу перјанице српске дипломатије, али истиче да је Ђурић "веродостојан
представник ове власти".

  

"Милсим да то не треба никога да чуди, ако човек са купљеном дипломом и неко ко је
имао печењару буде данас на челу ЕПС-а зашто вас ово чуди?", запитао је.

  

Он је рекао и мисли да ће Ивица Дачић и у новој влади бити шеф дипломатије јер би он
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"преживео и нуклеарну катаклизму а не формирање нове владе", али и да Вучић после
Вашингтона и отакзивања вежби са Русијом и Белорусијом не сме да дозволи да одбије
став Русије да жели да види Дачића не месту министра.

  

(Н1)
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