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Председник Народне странке Вук Јеремић изјавио је да ће НС учествовати на
предстојећим локалним изборима у Неготину који ће се одржати 17. октобра. "Не
желимо да будемо апстрактни у нашим дискусијама и због тога смо одлучили да
Неготин буде нека врста експеримента који ће послужити за додатни мотив да се
постигну у разговорима са Европљанима фер и поштени изборни услови", навео је
Јеремић.

  

  

Истакао је да ова одлука није била лака, али је, како је објаснио, донета како би тај
излазак на локалне изборе био показна вежба за оно што се заиста дешава на
изборима. Он је рекао да је ова партија послала, заједно за странкама са којима
сарађује, амандмане на документ о побољшању изборних услова у Србији, који су
политичким партијама проследили представници Европског парламента.

  

„Када смо примили тај папир од европских посредника, нисмо хтели одмах да реагујемо,
разговарали смо, али смо на крају већином гласова на Председништву донели одлуку да
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тај папир одбацимо. Он је заправо неприхватљив у својој садржини, али настављамо
ангажовање у процесу дијалога са посредовањем ЕУ због тога што сматрамо да је то
једини начин на који би можда могло доћи до побољшања изборних услова“, навео је
Јеремић за Н1.

  

Према његовим речима, Народна странка није имала велика очекивања од документа
европарламентараца, па због тога нису ни разочарани његовом садржином.

  

„Настављамо са учешћем у дијалогу. Послали смо свој предлог у форми амандмана“,
истакао је Јеремић и прецизирао да не би било коректно да се улази у детаље примедби
због правила по којима се воде преговори о побољшању изборних услова, који
подразумевају изузеће јавности од њих.

  

Међутим, напоменуо амандмани који је упутила Народна странка „нису много различити“
од онога што су европарламентарцима упутиле друге странке опозиције.

  
  

Учинићемо све да дођемо до адекватних изборних услова. Не буде ли дошло до тога, што
се тиче Народне странке, неће бити ни избора

    

„Ми смо своје амандмане послали након консултација са осталима из опозиције. И једни
и други смо пре него што смо послали разменили папире и мишљења. Генерално, мислим
да би било добро да се што више координишемо. Улазимо у кључну фазу преговора“,
појаснио је председник Народне странке.

  

Каже да ће у петак и у суботу учествовати на преговорима на којима ће бити и
европарламантарци, где ће изнети своје виђење, као и да након тога иду „преломних
неколико недеља“.

  

Открива да је затражено раздвајање предстојећих избора, као и раздвајање носилаца
кампање, али није изнео друге детаље.
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„Не желимо да на било који начин угрозимо овај процес. Учинићемо све да дођемо до
адекватних изборних услова. Не буде ли дошло до тога, што се тиче Народне странке,
неће бити ни избора… Неће бити избора на којима ће опозиција активним или пасивним
ставом допринети легитимизацији тог изборног процеса“, поручио је Јеремић.

  

Каже да је прошле године био чврст, али пасиван став око бојкота, као и да уколико се
донесе иста одлука, овога пута „бојкот неће бити пасиван“.

  

„Неготин као експеримент“

  

Коментаришући локалне изборе у Неготину који се одржавају у октобру, Јеремић је
казао да је Народна странка донела одлуку о учествовању на њима.

  

„Није била лака одлука, с обзиром да смо били најчвршћи и најжешћи заговорници
бојкота, али смо донели такву одлуку баш због тајминга. Почеле су и предизборне
радње, СНС и СПС су предале листу, а Народна странка тренутно скупља потписе.
Одлучили смо да учествујемо не би ли директно побројали, документовали, а онда то
директно представили европским посредницима у том периоду. Не желимо да будемо
апстрактни у нашим дискусијама, и због тога смо одлучили да Неготин буде нека врста
експеримента који ће послужити за додатни мотив да се постигну у разговорима са
Европљанима фер и поштени изборни услови“, објашњава Јеремић.

  

Не мисли да ће СНС дозволити фер изборе у Неготину и верује да ћемо „све оно што смо
гледали у Лучанима или на неким другим претходним изборима, видети директно
пластично, у реалном врмену у Неготину, као и да ће то бити добар додатни материјал
за преговоре о изборним условима са европарламентарцима.

  

„Важно је да дође до показне вежбе, а мислим да ће се показати све оно што се
показивало и уназад“, рекао је Јеремић и додао да када би се десило да „данас буду
прекинути преговори“ – Народна странка не би излазила на изборе.
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Не жели да коментарише евентуалне активности уколико би дошло до бојкота избора, и
напомиње да је свако ко то може да каже – „одустао од дијалога“.

  

(Нова)
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