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Очи многих бирача и знатижељника данас у Србији су упрте у Српски покрет Двери као
једину политичку новост на српској политичкој сцени у последњих 25 година.

  

Неповерљиви, понижени и разочарани  у Србији грозничаво траже смену политичких
генерација, нека нова лица, нове идеје и нову енергију за спас Србије. Траже се
политичари који нису били на власти, који нису купили дипломе, који иза себе немају
афере и који држе до морала, поштења и стручности у политици. Зато се од Српског
покрета Двери с правом очекује много у политичкој будућности Србије.

  

Изабран практично једногласно на оснивачкој скупштини Српског покрета Двери за
првог председника осећам посебно велику одговорност за ову улогу Двери у српској
политици: наша је дужност да окренемо нови лист савремене српске политичке историје.

  

Најважнија политичка идеја са којом Двери излазе пред грађане Србије јесте идеја
економског и социјалног патриотизма.
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  Колико се противимо тзв. антиуставним бриселским споразумима и бранимо Косово иМетохију у саставу Србије - толико морамо да штитимо презадужене породице које нисуу могућности да враћају кредите или плаћају комуналне услуге јер су људи остали безпосла у пљачкашким приватизацијама.  Колико смо против уласка Србије у НАТО толико морамо да зауставимо продајуТелекома и нашег пољопривредног земљишта странцима.  Колико смо против резолуције о Сребреници толико морамо да бринемо о самохранимпородицама у којима ниједан члан није запослен или проблему беле куге који празнинаше домове, села, градове, а посебно пограничне крајеве.  Колико смо против уласка Србије у ЕУ - толико морамо грађанима Србије да докажемода алтернатива постоји у стратешкој војној, политичкој и економској сарадњи са Русијоми другим земљама Евроазијског економског савеза и БРИКС-а.  

  Колико су српски родољуби до сада грешили идући на изборе у више колона и ратујућимеђусобно сујетама и лидерским амбицијама - толико сада треба да се саберемо ујединствен опозициони патриотски блок који предводе Двери, ДСС и најистакнутијисрпски интелектуалци.  Избори су пред нама. Свакако покрајински и локални у целој Србији, а није искључено даистовремено буду и ванредни републички избори јер владајући режим нема решењенити за једно кључно политичко и економско питање, већ државу води у даљуразградњу, банкрот и пропаст.  Наша кључна порука бирачима гласи: Визија Србије не сме бити да сви постанемојефтина радна снага странаца који су завладали нашом политиком, привредом,медијима, трговином, пољопривредом, а сада треба да купе и сва преостала нашаприродна и привредна богатства. Домаћи економски интерес коначно мора да дође упрви план, а домаћи привредник и пољопривредник да буду привилеговани као што је тодо сада био страни инвеститор.  

  То је економска косовска битка у 21. веку: да ли ћемо у сопственој држави битислободни или робови страних банака, трговинских ланаца и мултинационалнихкомпанија? Зато је економски патриотизам најважнија политичка идеја данас и зато самуверен да Српски покрет Двери има велику политичку перспективу.  Завршетак процеса регистрације наше политичке организације означиће сазревање инову развојну фазу нашег политчког покрета, која ће донети омасовљење чланства,укључивање нових, стручних и поштених људи у највише органе Покрета и свеукупноприпремање за изборне процесе који нас ускоро чекају. Србија жели Двери, врата занову политичку будућност којој одавно сви надамо, али која је блокирана због постојећихполитичких монопола оних који овде владају већ 25 година.  
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  Наше време тек долази. Економски и социјални патриотизам и породична политика суједини нови политички програми у Србији, Европи и свету. Моја идеја као првогпредседника Српског покрета Двери је да служим том циљу и припремим терен задолазак бољих од себе, нових политичких орлића који ће и своју политичку активностпочињати са Оченаш.  То време је много ближе него што се то свима нама чини у овом тешком и кризномисторијском тренутку. Народ који може да има шампионе у готово свим највећимспортовима - може да изнедри и политичаре који ће бити достојни његовог поверења икоји ће му коначно приуштити и победе, а не само историјске поразе. За то вредиживети и борити се.  Аутор је председник Српског покрета Двери  
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