
Зоран Живковић: Деца из "1 од 5 милиона" нека питају газду шта је хтео да каже; "Споразум са народом" су прекршили они који су годину дана пре избора прогласили бојкот
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Председник Нове странке о позиву покрета „1 од 5 милиона“да се изјасни о бојкоту.
Добијао сам разне претње у свом 28. годишњем бављењу политиком од разних
аутократа који су били на власти, који су претили оружјем и убиством, а био је чак и
један покушај убиства, тако да ми са те стране претња покрета „1 од 5 милиона“ није
ништа ново.

  

  

Али то што су та деца изрекла је толико бесмислено, без главе и репа да им
препоручујем да питају свог газду, или власника да им објасни шта је хтео да каже.

  

Очигледно је неки газда њима дао неки текст, али они или нису схватили којом
интонацијом треба да га прочитају и где стоји интерпункција. Не знам ко им је газда, али
је очигледно да га имају – каже за Данас Зоран Живковић, лидер Нове странке,
коментаришући то што су представници „1 од 5 милиона“ прекјуче објавили да учествују
на локалним изборима уколико Нова странка и СМС Татјане Мацуре не прогласе бојкот у
наредних 7 дана.
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Саговорник Данаса наводи да одлуком о изласку на изборе Нова странка не крши
Споразум са народом, већ да су то учиниле неке друге опозиционе странке.

  

„Ја сам радио на последњој редакцији тог споразума. Нама се замера да кршимо тачку
два тог споразума која следи из тачке један у којој пише да ће потписници споразума да
се боре за боље изборне услове на примерен начин. Нико од потписника то није урадио,
осим Нове. Бесмислено упадање у РТС, па бежање, бесмислено најављивање да ће
Вучић до Ускрса да падне, па бежање, заклињање да ће остати испред Председништва
и тако редом није допринело борби за боље изборне услове. Скоро сви потписници из
Савеза су прекршили споразум и тиме обесмислили све остале тачке. Уосталом,
заговорнике бојкота делим на три групе, на оне који се плаше избора и не верују ни оним
истраживањима где се они сами мере са 6-7 одсто, на академску групацију која има
најбоље намере али нема појма о политици и на оне делове странака које су очигледно у
сарадњи са Вучићем. Ни једна од тих група проглашањем бојкота годину дана пре
избора није допринела бољој Србији, сматра Живковић. Он је више пута рекао да ће
Нова о изласку на изборе одлучити онда каду расписани.

  

(Данас)

  

Видети још:  Покрет "1 од 5 милиона": Уколико за седам дана Странка модерне
Србије и Нова странка не прогласе бојкот - идемо на изборе
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