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Правни историчар, доцент на Правном факултету Крагујевачког универзитета Зоран
Чворовић тврди у изјави за Данас да је његов приватни мејл упућен колегама из
Политичког савета Двери и намењен за "унутрашњу употребу" незаконито доспео у
медије, што "указује да у Србији у овом тренутку просто немогућ било какав политички
живот и било каква слободна изборна утакмица".

  

  

- Реч је о мејлу који је упућен члановима Политичког савета Двери и председнику
странке Бошку Обрадовићу. Тај мејл био је намењен за унутрашњу употребу, као део
комуникације који је започео професор Липковски у вези са коалицијом за београдске
изборе са ДЈБ-ом. Наравно, ја стојим иза свега оног што је у њему написано, али је
неприхватљив просто волшебан начин на који је тај мејл је доспео у јавност. Ја сам од
уреднице портала Србија данас, која ме је позвала очекујући моју изјаву, сазнао да
поседују мој мејл. Ова ситуација говори да је ниво поштовања основних права грађана и
ниво политичке слободе у Србији такав да је овде у овом тренутку просто немогућ било
какав политички живот и слободна изборна утакмица - каже Зоран Чворовић.
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Он сматра да "у Србији још постоји добро разрађен доушничко-удбашки систем, чије се
постојање оправдава из државотворних, псеудопатриотских и других разно разних
разлога". Тај систем, према Чворовићевим речима, "нарушава основна права грађана - у
овом случају право на приватност преписке и покушава да стави под контролу сваку
суштинску политичку алтернативу сваком, па и овом режиму".

  

- У оваквим условима слободан политички живот је скоро незамислив. То је за мене
најтежи утисак. Начин на који је мејл процурео у јавност говори о томе да ми живимо у
условима диктатуре, потпуне контроле, али и стравичног пада морала како у нашој
политичкој елити, тако и у народу уопште, а нажалост и у новинарској струци, јер се
ниједног тренутка нико није питао да ли сме да објави нешто што је на
шпијунско-обавештајни начин преузето из личне преписке, него је објављено. Реч је о
класичном кривичном делу - категоричан је Чворовић.

  

Он напомиње да сад не може никог да оптужује за неовлашћено достављање његовог
приватног мејла медијима, али да "може да претпостави да је то урадио или режим, који
је преко безбедносних служби упао у комуникацију чланова Политичког савета Двери
или неко изнутра, мада не сумња на уважене професоре, чланове Савета".

  

На питање како ће се разрешити унутрашње неслагање унутар Двери око коалиционе
сарадње са ДЈБ на београдским изборима, Чворовић одговара да је "иницијатива на
органима странке".

  

- Понављам, потпуно стојим иза оног што сам рекао у мејлу. За мене је то одступање од
политике, која треба да се заснива на начелима, а не на прагматизму. Ја сам у
Политички савет Двери ушао због политике која треба да се заснива на политичким
принципима начелима, што је Србији потребно, а не на политичком прагматизму - став је
Зорана Чворовића.

  

Двери: Седница Политичког савета после избора у Београду

  

- У врху Двери Данасу је речено да није вођена никаква унутрашња "истрага" о цурењу
преписке међу члановима Политичког савета, јер ће се то анализирати и разјаснити на
следећем састанку овог тела, који ће се одржати тек после избора у Београду 4. марта.

 2 / 4



Срђан Ного: Није тачно да напуштам Двери због коалиције са ДЈБ; Зоран Чворовић: У Србији постоји доушничко-удбашки систем
петак, 26 јануар 2018 11:48

"Ко год да је то урадио, јасно је да је имао лошу намеру и да се у преписци нашао неко
коме ту није место. Што се тиче различитих мишљења, за Двери нема ничег спорног то
што чланови Политичког савета имају и износе различите ставове, јер нам то даје
ширину размишљања и помаже да донесемо што исправније одлуке", кажу у Дверима.

  

Ного: Писање Информера се просто не коментарише

  

"Није тачно да сам разочаран одлуком Покрета Двери да на београдске одборе идемо у
коалицији са Покретом Доста је било Саше Радуловића и да намеравам да напустим
странку. То су ноторне глупости које пласира Информер. Писање Информера се просто
не коментарише, јер Информер је увек Информер", каже за Данас Срђан Ного,
негирајући тако да попут неколико чланова Политичког савета Двери има намеру да
напусти странку, чији је председник београдског одбора.

  

  

Да подсетимо због одлуке да на београдске изборе изађу у коалицији са ДЈБ, Двери би
могле ускоро да остану без већине чланова Политичког савета и својих највиђенијих
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присталица. Оставке су најавили академик Коста Чавошки, редовни професор на
Филолошком факултету у Београду Мило Ломпар, доцент на Правном факултету у
Крагујевцу Зоран Чворовић, професор Александар Липковски, као и публициста Срђа
Трифковић.

  

(Данас)
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