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Пише: Двери
понедељак, 03 септембар 2012 18:27

  

Поштовани г. Јовановићу, поштована редакцијо сајта НСПМ,

  

Писмо Бошка Обрадовића објављено на сајту НСПМ није предвиђено за јавно
публиковање, већ је послато заинтересованим саборцима и присталицама Двери у
Новом Саду који су тражили додатно објашњење у вези са дешавањима у новосадском
повереништву нашег Покрета. Објављивањем на сајту НСПМ изазива се лажни утисак
да је у питању ауторски текст Бошка Обрадовића за јавност, што није била намера овог
дописа. Не знамо како се та интерна преписка нашла на Вашем сајту и који је мотив за
њено објављивање. Овим поводом желимо да кажемо још само следеће:

  

Покрет Двери у целини, па тако и људи који га воде, далеко су од савршенства. Након
тешких и напорних годину и по дана изборне кампање и изузетног политичког резултата
за некога ко први пут излази на изборе и то чини самостално - Покрет је сада у процесу
редефиниције и реорганизације, што сматрамо нормалним после свега. У оквиру тога
дошло је, и биће тога и убудуће, до одређених кадровских промена, што је такође
нормално у раду сваког политичког покрета на свету. Наша унутрашња структура
позната је нашим саборцима и они су у Покрету зато што желе националну, а не само
политичку организацију управо са таквом структуром. Разуме се да се она многима
другима не свиђа и они зато нису у Дверима, што је такође нормално. Свако може да
бира свој Покрет и начин бављења политиком, али Двери неће одступити од свог. Наш
Покрет је дефинитивно направио пометњу на политичкој сцени и данас многима споља и
изнутра смета наше постојање јер квари политичку забаву и договорене шеме и
комбинације. И то је нормално.

  

Случај са новосадским повереништвом је за нас прошлост, тамо већ делује нова
одборничка група под именом Нови Сад одмах, са којом Двери више немају ништа. Иако
су те мандате добили на име Двери, они су их могли задржати по Закону и сада су
власници својих мандата и самим тим и једини одговорни за постизборне комбинаторике
у Новом Саду, са којима Покрет Двери такође нема више ништа. У више наврата јавно
смо подржали обарање Лиге и ДС са власти не само у Новом Саду већ и широм северне
Србије, али то више нема везе са нама већ са одборничком групом која је желела да се
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самостално бави политиком, што је такође нормално, али не унутар Покрета Двери. Ново
повереништво Двери у Новом Саду представљаће наш Покрет у будућности и бити
одговорно за све што је заиста наша политика. И то је нормално. То што су сада многи
увидели да Двери нису савршене и што воле да истакну да и овај Покрет има своје
слабости, и то је нормално. Идемо даље са надом да ћемо послужити своме народу и
Отаџбини на корист колико год будемо могли са својим скромним снагама, као и
претходних 14 година нашег постојања.

  

Информативна служба Покрета Двери

  

Одговор редакције НСПМ:

  

Поштовани,

  

Без намере да унапред пресуђујемо у полемици која се овде води, желимо само да
Вас обавестимо да преписка г. Бошка Обрадовића са члановима новосадског
повереништва Покрета Двери увелико циркулише на Интернету међу Вашим
присталицама и симпатизерима. На тај начин је Обрадовићево обавештење и стигло
у редакцију НСПМ, а објављено је с намером да се што објективније информише
јавност, као што смо из истих разлога објавили и у међувремену пристигли
критички текст г. Мироја Јовановића упућен г. Обрадовићу. (Као што, уосталом,
објављујемо критичке и полемичке прилоге на разне друге теме, који ни у ком
случају не изражавају званичан став НСПМ.) У складу са таквим приступом,
објављујемо и ово Ваше реаговање на објављене прилоге. Надамо се да ћете у овом
смислу правилно схватити наш гест, тако да ту, сматрамо, са наше стране, нема
места никаквој љутњи, а камоли полемици или „рату“ са Вашим Покретом.

  

Редакција НСПМ
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