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Најава превремених избора резултат је бојкота и Александар Вучић је на то био
принуђен, сматра потпредседник Народне странке Здравко Понош, а некадашњи
премијер Зоран Живковић признаје да не постоји ништа чиме би председник могао да га
изненади. Од шест тачака које је 20. октобра Александар Вучић означио као циљеве
нове Владе, Живковић је у серијалу Квака 23 Новинске агенције ФоНет, посебно
издвојио најављену борбу против криминала. По њему, ако буде применио то што је
најавио, председник ће бити принуђен да ухапси самог себе.

  

  

"Дефиниција мафије је организовани криминал, а у широј дефиницији подразумева се
да су то убице и преваранти повезани са влашћу“, подсетио је Живковић. Истицање
проблема екстремизма и десничарских група, како је рекао новинарки Тамари Скрозза,
само је жеља да "код учитељице - била она у Бриселу или Москви - створи утисак да је
бољи него они најгори", па онда ствара те најгоре.

  

"Кад сте онако сав никакав, а хоћете да будете леп, паметан и висок, онда око себе
окупите ружне, глупе и ниске", објаснио је Живковић. Именовање Ивице Дачића на
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место председника парламента, он види као намеру да се СПС сведе на "праву меру" и
истиче да је поносан што су само у периоду од 2000. до краја његовог премијерског
мандата 2004, социјалисти били опозиција.

  

Понош: Увођење СПАС у владу - насиље у породици

  

С друге стране, Понош је ФоНету указао на Вучићеву намеру да "заведе ред у кући“ и да
у владу уведе СПАС, а што је метафорично назвао "насиљем у породици".

  

  

"Председник је свог партнера, који се зове СПС, изгурао у дневну собу, да би увео новог
у спаваћу", прецизирао је Понош. По њему, Европа још не притиска Вучића да распише
ванредне изборе, али је њему самом јасно да је таква власт неодржива.

  

"То ће бити једна импотентна влада, у коју неће ући ни једна личност од
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професионалног интегритета, јер ко би ушао у владу која је штих проба", упитао је
Понош. Како је предвидео, таква ће се влада свести на "дактило биро председништва, а
скупштина ће бити деловодствени суд ради печата".

  

Понош не верује у најаву о шест циљева и каже да је у питању фарса и демагогија која
никога ни на шта не обавезује. Према његовом виђењу, Вучић има списак тема које се у
редовном недељном истраживању јавног мњења истичу као значајне, којима онда
посвећује пажњу и тако поправља рејтинг.

  

Живковић: Опозиција што пре да нађе противкандидата Вучићу

  

Оба саговорника ФоНета сматрају је најава ванредних избора својеврстан сигнал
опозицији и зато Живковић позива да већ "данас почне да се ради“, да се пронађе,
додатно едукује и охрабри противкандидат Вучићу. Да се, како је додао, истовремено
пронађу и кандидати за одборнике и посланике и обезбеди двадесетак хиљада људи
који ће контролисати изборе, 16 хиљада на бирачким местима и још шест хиљада да
виде "шта се около“ дешава.

  

"Ми не смемо да дозволимо да после 3. априла 2022. поново имамо то на власти. ’То’ као
њега и ’то’ као све око њега. То је болесно и то оставља трага на ову државу",
упозорава Живковић.

  

Он је уверен да свет неће доћи да решава наш проблем и да их ми не интересујемо све
док се не "кољемо међусобно".

  

Понош додаје и да је важно "колико имамо дивизија", што значи одбора по Србији и
колико је опозиција у стању да контролише изборни процес.

  

Како је истакао, Народна странка се залаже за заједничке кандидате и на републичким,
и на председничким, и на београдским изборима.
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Овакав став он објашњава тезом да је реч о заједничком фронту, а не идеолошким
колонама, јер "ово са чиме се ми данас суочавамо" није питање идеологије.

  

"Ово што ми имамо данас у Србији, то је огољена диктатура. То није чак ни апсолутна
монархија. У апсолутној монархији тај човек је бар нешто наследио, а овај се, иако није у
монархиији, понаша као да на све има право", закључио је Понош.

  

(Фонет)
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