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 Председник Народне странке Вук Јеремић изјавио је да ће се у наредних неколико
недеља одиграти "битка за душу опозиције", јер ће уследити "страшни притисци" - како
режима изнутра, тако и дела међународне заједнице од споља, на опозиционе странке
да се одрекну бојкота и изађу на изборе.

  

  "Неке наше партнере ће покушати да намаме комбинацијом ’непристојних понуда’ и
притисака. Народну странку нису ни покушали, јер знају да смо људи који непомирљиво
стоје иза својих уверења и одлука, а одлучили смо да бојкотујемо изборе. Надам се да
нико из праве опозиције неће поклекнути, али сачекајмо да видимо ко ће остати да држи
заједнички фронт", рекао је Јеремић у Лазаревцу где је разговарао са члановима
странке и грађанима, пренела је Народна странка.   

Јеремић је истакао да су јучерашњи локални избори у Медвеђи "јасно показали да нема
услова за нормалне изборе, јер су се и тамо појавили џипови са затамњеним прозорима
без регистарских таблица, режимски активисти малтретирали су грађане, а све се то
догађало у тренутку док се власт ванредно труди да покаже како је ситуација у Србији
нормална".

  

Председник Народне странке је навео да најбржи начин да се "диктатура релативизује и
да јој стане на пут води преко тога да јој се бојкотом одузме легитимитет", и да ће тек
после тога режим бити приморан да обезбеди изборе под значајно бољим условима.

  

"Будемо ли изашли на овакве изборе, Вучић ће владати још најмање четири године. Не
будемо ли поклекнули, слободни избори ће се догодити много раније и на њима ће Вучић
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изгубити", рекао је Јеремић.

  
  

Будемо ли изашли на овакве изборе, Вучић ће владати још најмање четири године. Не
будемо ли поклекнули, слободни избори ће се догодити много раније и на њима ће Вучић
изгубити

    

"Након што карте падну и тада се покаже ко је на којој страни - сви који пристану да
изађу на изборе биће на страни власти, а сви који се буду определили за бојкот су
против ње - кренућемо у интензивну кампању. Та кампања за бојкот ће бити тежа од
изборне, јер нећемо имати приступ најутицајнијим медијима. Ићи ћемо по Србији,
обилазити место по место и објашњавати грађанима разлоге за бојкот", навео је
Јеремић.

  

Он је објаснио да ће бити нелегитимне све одлуке институција изабраних после избора
које ће опозиција бојкотовати, као и сви међународни уговори које ће власт потписати,
укључујући евентуално и споразум о "разграничењу" по којем би Приштина добила
столицу у УН.

  

"То изазива нелагоду у међународној заједници, јер ће наредна власт моћи да каже да је
такви уговори не обавезују. Режим председника Србије и СНС Александра Вучића је
храњен, толерисан и пуштен да мутира у чудовиште јер је некоме био потребан да
заврши посао са Косовом. Тај дуг сада долази на наплату", рекао је председник Народне
странке.

  

Јеремић, који је и бивши министар спољних послова Србије и председник Генералне
скупштине УН, рекао је да је, према његовим поузданим сазнањима, Вучићу на недавном
састанку са државним секретаром САД Мајком Помпеом, "којем је са српске стране
присуствовао и бивши британски премијер Тони Блер", речено да "заврши са Косовом и
дате су му одрешене руке да то учини".

  

"Ако дозволимо Вучићу да потпише тзв. свеобухватни правно обавезујући споразум са
Приштином и ако он буде гарант независности Косова, бојим се да ћемо се забављати о
свом јаду још дуги низ година", додао је Јеремић.
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Он је навео да је економски програм приоритет Народне странке и истакао да су за
одржив економски напредак кључни сузбијање корупције и успостављање владавине
права, односно ефикасног и независног правосуђа.

  

"То чини 95 одсто услова, јер без обрачуна са корупцијом и владавине права нема
напретка, а осталих пет одсто чине модел пореског система, плате и платни разреди…
Економија, сузбијање корупције и независно судство ће Народној странци бити
апсолутно на првом месту по промени власти", истакао је Јеремић.

  

(Бета)
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