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"Мој позив је био добронамеран, организатори су ипак погрешили"

  

  

Прихватам одлуку демонстраната да одбију мој позив и желим им све најбоље у раду на
ономе што су наумили, каже за Данас Зоран Живковић, лидер Нове странке и посланик,
који је изјавом Данасу позвао учеснике протеста да буду његови гости у Скупштини и са
балкона учествују и прате рад парламента. Студенти су се захвалили на позиву и
љубазно га одбили уз образложење да се опозиција у суштини не разликује од власти.

  

- Мој позив је био добронамеран. Људи који учествују у протесту или његовој
организацији су ипак погрешили јер су изгубили шансу и прилику да директно пред
посланицима, без обзира шта о једнима или другима мисле, покажу свој став", наводи
Живковић. Он додаје да за њега и оно што је у политици урадио свих ових година нико
не може да каже да личи на власт од пре 20 година.
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Са мејла Протеста против диктатуре 2017 јуче је стигло званично саопштење Протеста у
којем се наводи да демонстранти од почетка протеста сматрају да су улице место са ког
шаљу поруку да су њихове генерације незадовољне чињеницом да живимо у
неизвесности и сиромаштву, "будући да у Скупштини заседају они који су изабрани на
парламентарним изборима на којима су људи посредним и непосредним уценама били
принуђени да гласају за владајућу коалицију, а да су председнички избори потврдили
наставак ове праксе".

  

Како се додаје, њихова критика није упућена само владајућој коалицији, већ је оштро
уперена и ка опозицији, "која уместо што покушава да формалним путем промени однос
снага међу парламентарним странкама, треба да схвати да је ми не посматрамо као
суштински другачију у односу на владајућу коалицију све док нас резултатима не убеди у
супротно". Они сматрају да све постојеће странке немају социјалну базу којој би биле
одговорне за (не)спровођење одређене политике, те да се дискусија у Скупштини своди
на реторичке вештине, те нема значајнијег утицаја на то да ли ће људи у овој земљи
имати радна места, односно плате и пензије такве да не морају да стрепе да ли ће
сваког месеца спојити крај с крајем. Како закључују, "не верујемо у декларативну
подршку и тражимо јасна решења за кључне проблеме који се тичу животног стандарда
свих грађана, посебно материјално најугроженијих".

  

(Данас)
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