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 Председник Народне странке Вук Јеремић оценио је у Новом дану да ће излазност на
предстојећим изборима бити већа него на претходним, али да се бојкот избора неће
мерити излазношћу. "Успех бојкота ће се мерити временом које протекне од тих избора
таквих, до пада Александра Вучића. Нећете моћи да кажете на дан избора колико је
бојкот био успешан. Главни мотив за наш неизлазак је што смо уверени да је бојкот
једина ствар која има капацитет да скрати то трајање", каже он.

  Одлуку о бојкоту избора прва је донела Народна странка, која је већ кренула и у
кампању бојкота.   

"Ово није само бојкот избора за шта смо се определили, ово је бојкот овог поретка, овог
система. Избори су само један од елемената онога на шта Народна странка више нема
намеру да пристаје", каже Јеремић.

  

Како каже, разговарају са људима од врата до врата и од уста до уста, јер су им методи
комуникације битно сужени.

  

"Нисам успео за две године колико постоји Народна странка ниједан минут да дођем на
телевизију са националном фреквенцијом, осим када се о мени праве специјалне емисије
које се емитују у ударном термину", каже.
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Каже да су у кампању бојкота кренули одмах по доношењу одлуке.

  

"Моје колеге из странке су сваки дан на путу, а остали су добродошли да се придруже.
Драго ми је да је значајан број организација опозиције донео одлуку да бојкотује изборе.
Сви они који заиста желе да овом режиму виде леђа пре, а не касније", каже он.

  

Истиче да су учестовали на округлим столовима, али да су се повукли у тренутку када су
"закључили да тим путем не може доћи до промене".

  

"Учествоваћемо у будућности у било ком покушају напретка, али се наша одлука о
изборима на пролеће неће променити, јер нема довољно времена да би избори били
регуларни. Минимум шест до 12 месеци то мора да буде примењивано да би се створили
услови", каже он.

  

  

Сматра да се у Медвеђи показало какви су услови за изборе.

  

"Чека нас вероватно до сада незапамћен степен силовања државе и друштва у
циљу конкретно истеривања што већег броја људи на изборе. Циљ режима је да
постигну велику процентуално излазност. Верујем да ће бирачки списак бити
скраћен. Моје мишљење је да ће излазност бити већа него на претходним
изборима", каже он.

  

Ипак, истиче да се успех бојкота неће мерити излазношћу.

  

"Успех бојкота ће се мерити временом које протекне од тих избора таквих, до пада
Александра Вучића. Нећете моћи да кажете на дан избора колико је бојкот био
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успешан. Главни мотив за наш неизлазак је што смо уверени да је бојкот једина
ствар која има капацитет да скрати то трајање", каже.

  

Сматра да се једино бојкотом доводи у питање легитимитет оваквог режима.

  

"Ствара се јединство у опозицији, терају се на чистац они који су спремни за прављење
компромиса, показује се да нису сви исти, да није свима стало до места у Скупштини,
брани се базично достојанство...", каже он.

  

Како каже, последња битна организација која треба да донесе одлуку о бојкоту избора
је Покрет слободних грађана.

  

"ПСГ није донео одлуку, ја се искрено надам да ће је донети, надам се да неће бити на
изборима ове шараде, режије, ријалитија, који режира Александар Вучић. Ко год буде
пристао да учествује поново у таквој врсти ријалитија биће врло користан експонент
режиму, Народна странка то неће бити", каже Јеремић.

  

Како каже, не може ОЕБС обезбедити фер и поштене изборне услове.

  

"Они могу само да посматрају, ништа друго, можете сами да се изборите за фер и
поштене изборе, а ОЕБС онда може да посматра", каже.

  

Истиче да је "бојкот само једно од оруђа које користе не би ли што је пре могуће
променили Србију".

  

"Мислим да ће бојкот да се мери атмосфером која буде наметнута због огромне присиле
над грађанима и после тога времена које ће бити мерено до пада режима. Ово је
најбржи пут да се дође до промена, одлучујемо се за пут делегитимизације режима",
каже Јеремић.
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Како каже, то је "битка за спас ове генерације, много више него опозиције".

  

(Н1)
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