
Вук Јеремић: Народна странка је спремна на сарадњу са свима који се не договарају са режимом
субота, 02 јул 2022 17:25

Председник Народне странке Вук Јеремић изјавио је данас да ће за ту странку у
одабиру партнера за заједнички наступ на изборима кључни бити поштење и стручност,
и да је Народна странка нема предрасуда и спремна је за све облике сарадње, али да је
„црвена линија директна или индиректна сарадња са влашћу и договор са режимом“.

  

  

„Са нама тог договора неће бити и никада неће моћи да га направе. Ми ћемо наступати у
оквиру институција свом оштрином и снагом и нећемо дозволити да будемо увучени у
било какву врсту закулисних игара. Борићемо се поштено све док власт не отерамо у
прошлост.“, рекао је Јеремић на скупштини Градског одбора Народне странке Београд.

  

„У тој поштеној борби за слободну Србију сви су добродошли ако са нама деле ове
елементарне вредности. Никоме нећемо наметати мишљења, а када Србија постане
слободна, лако ћемо одлучити како да се поставимо према овом или оном међународном
питању“, додао је Јеремић.
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Јеремић је навео да као блиске партнере види све опозиционе организације чији су
представници као гости били на данашњем скупу, и додао да ће се са њима договорити
о томе који је најбољи пут да то партнерство буде формализовано у будућности.

  

Скупштини београдског одбора Народне странке присуствовали су копредседница
странке Заједно Биљана Стојковић, председник Извршног одбора Демократске странке
Срђан Миливојевић, као и представници Иницијативе Не давимо Београд, ДСС-а, Двери
и Заветника.

  

„Оптимиста сам и надам се да ћемо и у Београду моћи да изузетно блиско сарађујемо,
упркос извесним политичким и идеолошким разлозима. Пред нама су локални избори, а
на њима не добија толико идеологија нити обећања, колико поверење“, рекао је
Јеремић.

  

Јеремић је навео да је „Србији потребно спуштање тензија у друштву, али да се то неће
догодити док режим Александра Вучића не буде послат у историју“.

  

„То ћемо урадити на наредним изборима, а први наредни су локални избори. Што се тиче
нових београдских избора, мислим да режим неће расписати било које изборе које не
мора да распише ако није сигуран да ће победити, а у то може бити сигуран само ако је
унапред постигнут договор ко би требало да чини београдску власт“, рекао је Јеремић. 

  

Председник Народне странке је истакао да та странка „није антиевропска“, и да је њен
циљ да Србија постане модерна европска држава.

  

„Када будемо имали слободне институције и медије, онда ћемо демократски одлучити
којим ћемо путем напред“, рекао је Јеремић.

  

Потпредсединк Народне странке Мирослав Алексић рекао је да ће конституисање новог
сазива парламента означити почетак промена у Србији, јер више неће бити једноумља, а
грађани ће видети да „има ко да заступа њихове интересе“.
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„Ова власт неће потрајати када нови посланици опозиције крену да раде свој посао и
оно што грађани од нас очекују“, рекао је Алексић.

  

За председника Градског одбора Народне странке Београд изабран је адвокат Урош
Тешмановић.

  

(Народна странка)
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