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Они који су данас на власти, СНС и СПС, издали су све своје политичке идеале,
изневерили изборну вољу грађана Србије и прекршили сва предизборна обећања.
Уместо катастрофалног „Жутог предузећа” дошао је СНС са још „жућом” политиком,
спроводећи практично политику ЛДП-а за коју нико није гласао гласајући за СНС и
смену Тадића. У те сврхе СНС ангажује ветеране бивших режима за које нико није
гласао: Горана Весића, Небојшу Човића, Синишу Малог, Милана Марковића, Тању
Мишчевић, Ненада Прокића...

  

После годину и по дана њихове власти у Србији се живи још горе и никакво решење за
економски и социјални опоравак није нам понуђено. Актуелни режим влада искључиво
медијима, тајним службама и лажним обећањима, и тако намерава да опстане на власти.
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  Уместо њих нуди се лажна опозиција оличена у ДС, ЛДП и УРС, која се ни у чему неразликује од власти, већ има потпуно исте политичке вредности и идеје као и власт. Уовом тренутку Покрет Двери представља једину и истинску опозицију актуелној власти.Двери данас предводе нову опозицију и представљају једину опасност за овај режим,док су сви други на овај или онај начин у договору са влашћу. О свему овоме ретко где семоже чути. Грађанима Србије је кроз изборну крађу и медијску тортуру забрањено дачују шта Двери имају да кажу, јер је то све супротно ономе што владајући режими овдераде последњих 20 година.  

  Зато Двери излазе на наступајуће ванредне изборе да би зауставили владајућуполитику пропасти и доказали да је могућа другачија политика. До сада су грађаниСрбије бирали између разних представника исте политике „Европска унија немаалтернативу”, а сада имају прилику да гласају за некога ко никада није био на власти,нема иза себе никакву аферу нити мрљу на биографији и предлаже решења заекономски спас свих наших породица – породичну политику као модерну и победничкуполитику за 21. век.  Они су се већ договорили: иста политичка лица, иста лажна обећања, иста правила игрекоја фаворизују само њих и помоћу медијског мрака и изборних превара искључују свекоји мисле другачије. И ови избори биће фарса у којој ће нам још једном испричатиЕУ-бајку за лаку ноћ, глумити патриоте и истоварити гомилу обећања без покрића.Улога Двери на овим изборима је да покажемо колико је систем труо и да постоји здраваалтернатива. Шта овде суштински не ваља? Пре свега сам изборни систем и медијскаправила игре.   

  У изборима се троши огроман новац грађана Србије. Зашто? Да би страначкиполитичари поново освојили власт и задржали функције и привилегије. То није интересграђана Србије. За тих више стотина милиона евра бачених на изборе и странке моглибисмо бар делимично:  - Финансирати лечење тешко оболеле деце  - Поправити услове у здравственим центрима  - Једнократно помоћи најсиромашније пензионере  - Стипендирати најталентованије ученике и студенте  - Надокнадити трудницама 35% од плате које им држава одузима кад оду на трудничкоболовање.  
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  Шта Двери предлажу уместо овог поквареног и погубног изборно-медијског система:  1. Гласање за човека, а не странку, борбу идеја, а не борбу финансија  2. Обавезно гласање за све грађане Србије  3. Државни чиновници не смеју бити чланови странака и партијски активни у изборнимкампањама  4. Забранити: рекламирање путем билборда и плаката који руже слику наших градова исела, закупљивање рекламних термина на медијима, кампање од врата до врата ителефонско малтретирање грађана  5. Вратити јавним медијским сервисима улогу средстава јавног информисања на којимаби се бесплатно представиле све изборне листе и сучелили кандидати на изборима.  Изборне преваре и медијски мрак  У писму председнику Србије, председнику Владе Србије, председницима свих водећихполитичких странака у Србији, као и РРА, 17. јануара 2014. године затражио самодржавање округлог стола на коме би се разговарало о изборним и медијским условимапред наступајућу кампању.  

  Без обзира на предизборна обећања садашњег председника Србије ТомиславаНиколића да ће изборна крађа од Ђурђевдана 2012. бити испитана и кривци кажњени,то до данас није учињено. У протеклом периоду било је много додатних изборнихнерегуларности на локалним изборима у Косјерићу, Земуну, Зајечару, Врбасу, Оџацима,Вождовцу... Стање у медијима је катастрофално: више уопште нема сучељавањаставова власти и опозиције, влада цензура, медијски мрак и максимална злоупотребамедија од стране режимских странака. Ово се посебно односи на београдске телевизијеса националном фреквенцијом и дневне новине.  

  Нема слободних избора без равноправних изборних услова за све учеснике и слободнихмедија на којима би се сучелили сви програми и кандидати равноправно.  У истом писму истакао сам да би на заједничком округлом столу власти и опозицијетребало размотрити и расписивање ванредних избора на свим нивоима: од београдскихи републичких до покрајинских и председничких, ради уштеде финансијских средстава иизборне провере свих учесника на нерегуларним изборима 2012. године.  Иако би један овакав округли сто био у интересу свих учесника на изборима, нисамдобио ниједан одговор на поменути позив на округли сто, изузев редакције „Сведока”,што јасно показује да су комплетној политичкој елити у интересу постојеће изборненерегуларности и медијски мрак који влада у Србији.  
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