
Вук Јеремић: Представници опозиције треба да седну иза затворених врата и изађу пред јавност тек када се договоре о заједничком наступу о изборним условима
четвртак, 22 октобар 2020 21:43

Председник Народне странке Вук Јеремић изјавио је у Новом дану ТВ Н1 да је
председник Србије Александар Вучић, тиме што је најавио ванредне парламентарне
изборе за 2022. пре него што је нова Влада уопште формирана признао да је бојкот
довео до онога што је опозиција и тврдила да ће довести - да у оваквим околностима
није могуће направити нормално функционисање институција. Јеремић је, због тога,
уверен да ће у наредном периоду доћи до дијалога власти и опозиције, уз учешће
представника ЕУ, како би се дошло до услова за фер изборе 2022.

  

  

Председник Народне странке је у јутарњем програму ТВ Н1 истакао да је прошло већ
неколико месеци од парламентарних избора, и да власт за то време није успела да
направи привид нормалности.

  

"Ова Скупштина је, поред Белорусије, једина у Европи која неће имати ниједног јединог,
чак ни фингирнаог представника опозиције. Тиме што је (Вучић) најавио нове изборе - на
страну уставност таквог нечега - тиме јесте признато да је бојкот довео до онога до чега
смо тврдили да ће да доведе - да неће моћи да се направи нормално функционисање
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институција", истакао је Јеремић.

  

Додао је и да је уверен да ће наредни избори бити одржани под бољим околностима, јер
како је објаснио, власт не може себе да дозволи да се одржи још један изборни циклус
на ком неће бити опозиција, а самим тим ни легитимитета институција, а императив
Европске уније је да не буде новог бојкота.

  

Јеремић је рекао да има велика очекивања да ће ЕУ бити одлучнија у наредном периоду,
када је реч о изборним условима у Србији.

  

"Имам одређено међународно искуство, и очекујем да ће њихово ангажовање бити
одлучније. Очигледно је да је тренутно стање неодрживо до те мере да се избори
расписују пре него што је Влада формирана", истакао је председник Народне странке.

  

Упитан о оценама појединих аналитичара да би опозиција ЕУ требало да понуди нешто
више у вези са Косовом него што нуди Вучић, како би придобила њихову подршку,
Јеремић је рекао да је "теоретски немогуће" дати више од онога што је актуелна власт
спремна да уради.

  

Додао је и да у најави превремених избора, између осталог, види и Вучићеву намеру да
се питање решавања Косова одложи за после 2022. године.

  

"Јер како може привренена Влада да решава једно тако велико питање као што је
питање Косова (...) Један од тактичних маневара биће тај - хајде да разговарамо о
Косову, али коначна одлуку о томе да ли ће доћи до свеобухватног споразума о
нормализацији односа, биће остабљена за Владу која долази после ње", оценио је
Јеремић.

  

Ипак, период од 18 месеци до нових избора је кратак и поставља се питање који су
наредни кораци које ће опозиција предузети. Јеремић је рекао да прво треба да дође до
договора о заједничком наступу опозиције у дијалогу о изборним условима. До тога је,
уверен је председник Народне странке, немогуће доћи "под рефлекторима".
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"Ако хоћете озбиљно да разговарате како заједнички да наступите према
представницима власт, договор опозиције мора да постигне ван рефектора позорнице.
Сваки састанак за који ћете ви знати унапре, послати камере, узимати изјаве пре и
после састанка, спекулисати ко је коме шта рекао, ја мислим да од тог посла нема
ништа", казао је Јермеић и поручио да представници опозиције треба да седну иза
затворених врата и изађу пред јавност тек када се договоре.

  

Нагласио је и да Народна странка своје партнере види у "саборцима из бојкота", те да
оне странке који су 21. јуна изашле на изборе немају кредибилитет да траже боље
услове, јер су тим чином показале да су услови за њих и на тим изборима били довољно
добри.

  

  

Казао је и да о конкретним захтевима опозиције у дијалогу о изборним условима не би да
говори док се о њима не договоре, али да се најважнији односе на слободу медија, пре
свега јавног сервиса, сужавање простора за злоупотребе медија са националним
фреквенцијама, и сужавање простора за злоупотребе јавних ресурса у оквиру кампање.

 3 / 4



Вук Јеремић: Представници опозиције треба да седну иза затворених врата и изађу пред јавност тек када се договоре о заједничком наступу о изборним условима
четвртак, 22 октобар 2020 21:43

  

Ипак, опозиција не може чекати оконање дијалога, па тек онда се спремати за изборе,
поручио је Јеремић и додао да рад на терен мора да почне одмах.

  

И коначно, додао је Јеремић, опозиција мора грађанима Србије да понуди било шта
друго осим критике режима и Александра Вучића лично, јер критика режима и залгање
за смену Вучића, како је рекао, није довољно атрактивна ствар која би могла да
изгенерише подршку грађана да до суштинских промена дође.

  

Јеремић се осврнуо и на данашњи избор лидера социјалиста Ивице Дачића за
председника Скупштине Србије, оцењујући да ће парламент добити одређени ведрину.
Рекао је и да је Дачић као шеф дипломатија постигао успех на отпризнавању Косова,
али да је Министарство спољних послова у претходних шест година било измештено на
Андрићев венац, и да је сву битну међународну комуникацију водио председник Вучић,
што се видело и недавно при потписивању Вашингтонског споразума.

    

На питање да ли опозиција у будућности рачуна на подршку социјалиста у смени
Вучићевог режима, Јеремић је одговорио одречно.

  

(Н1)
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