
Вук Јеремић: Оне који су изашли на Вучићеве изборе не видимо као партнере, ни оне који су прешли изборни цензус, ни оне који нису
субота, 24 октобар 2020 14:31

Председник Народне странке Вук Јеремић изјавио је да ће та странка наступати
самостално, уз координацију са "саборцима из бојкота".

  

  

"Оне који су изашли на Вучићеве изборе, не видимо као партнере - како оне који су
прешли изборни цензус, тако и оне који нису", рекао је Јеремић на седници Главног
одбора Народне странке, одржаној у Чачку.

  

Приоритет - рад на терену

  

Јеремић је казао да су апсолутни приоритети Народне странке рад на терену и
припрема за евентуалне изборе.
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Главни одбор дао је мандат Председништву Народне странке да одлучи да ли ће и у
којем формату учествовати у евентуалном дијалогу о изборним условима, ако се он буде
водио уз посредовање Европске уније.

  

"Србија је данас једина у Европи, уз Белорусију, која има упитност легитимитета
изабраних институција и парламент без опозиције, а аналитичари и професионалне
дипломате Србију класификују као хибридни режим", рекао је Јеремић.

  

Србија је данас достигла дубину којој нико није могао да се нада

  
  

Србија је данас хибрид тираније, корупције, неморала, криминала и издаје

    

По његовим речима, Србија је данас "хибрид тираније, корупције, неморала, криминала и
издаје".

  

"Србија је данас достигла дубину којој нико није могао да се нада када је последњи пут
на демократски начин 2012. године мењана власт. Данас се боримо против
криминално-државне хидре која нас је довела у ситуацију да се питамо да ли је могуће
демократским и мирним средствима променити власт и изборити прилику за будуће
генерације", рекао је председник Народне странке.

  

(Бета, Н1) 
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