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Извештај Европске комисије и јединствен став опозиције да не да легитимитет будућим
изборима ако не дође до промене околности – то су разултати до којих су довели
протести, оценио је у Новом дану лидер Нове странке и један од лидера Савеза за
Србију Вук Јеремић.

  

  

"Мало ко је могао да очекује да ће протести оволико трајати, али грађани су показали
упорност, а захваљујући томе, ствари су се промениле", каже Јеремић.

  

Он је рекао да је најважније достугнуће то што је развргнут прећутни договор српске
власти и дела међународне заједнице, да се окреће глава од дешавања које никада не
могу да се скопчају са вредностима те заједнице.

  

"Упалило се светло, да нису грађани били толико упорни, не би се упалило. Мислим на
извештај ЕУ, на два извештаја Фридом хауса. Није једино достугнуће што се упалило
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међународно светло, већ и јединствен став опозиције да бојкотује рад парламента, као и
договор о неучешћу на изборима. То је велика ствар јер без тога не може бити
легитимних избора, нити легитимних институција, нити легитимне будуће власти
Вучића", додао је.

  

Јеремић каже да је његово предвиђање да ће режим бити принуђен да направи неке
уступке. Како је рекао, режим већ показује да су спремни на неку врсту уступака и има
пуно сигнала да им није свеједно.

  

Он је рекао да се не би сложио да је понестало одлучности за протесте.

  

"Режим Александра Вучића је крхкији него што изгледа на први поглед и одређене
околности би могле довести до убрзања његовог урушавања, које ће се десети пре или
касније", казао је.

  

Јеремић је рекао и да је грешка била што се на протесту током којег су демонстранти и
лидери опозиције били испред зграде председништва, дан након упада у РТС, није
остало, јер је тада било могуће извести кораке који би процес давања уступака убрзали.

  

"Ипак, сада ово што имамо на столу није мало", казао је и поновио да су то извештај ЕК и
јединство и одлучност опозиције да не да легитимитет будућим изборима ако не додје до
промене околности. "Ако буду желили да избори имају легитмитет, мораће да дају
одређене концесије. И то су ти резултати који нису пре постојали", сматра он.

  

Јако важно оно што Дачић није рекао у СБ УН

  

Наступ министра спољних послова Ивице Дачића у Савету безбедности УН јуче био је
врло индикативан, каже Јеремић.

  

Како је рекао, у СБ УН је битна свака реч која се каже, а и свака која се не каже.
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Он је додао и да је то био један од бољих наступа Дачића у СБ УН. "Оно што није рекао,
а јако је важно и раније је говорио: није рекао да Србија никада неће признати Косово
као независну државу, и није рекао да сваки статусни споразум мора бити потврђен у
СБ", рекао је и додао да статусни преговори нису измештени у Брисел.

  

"Нови Сад криминални елдорадо"

  

Јеремић је рекао да има информације из полиције да је познато ко су  нападачи на
тројицу студената претучених у последњих неколико дана
,
и додао да су они претучени због исказивња политичког неслагања са влашћу.

  

"Информације имам из полиције, полиција зна ко су нападачи на студенте. Везе
организованог криминала и врха државе, то је у Новом Саду изузетно изражено, то је
последица успостављања власти која своју снагу заснива на утеривању страха у кости
политичким неистомишљеницима", казао је он.

  

Нови Сад постао је криминални Елдорадо, навео је лидер Нове странке.

  

"Колико год се свари дешавају полако и спорије од онога што бисмо волели, ипак се неке
ствари отварају, круни се камен по камен", каже он.

  

Јеремић је рекао и да верује да ће по свему судећи избори бити у року, односно на
пролеће,

  

"Имам сумњу у то само зато што је Вучић рекао тако, а обично буде обрнуто од онога што
каже, па нисам спреман да се закунем у то", закључио је гост Новог дана.
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