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 Бивши председник Србије и лидер СДС Борис Тадић наводи за Нова.рс да би се
кандидовао на председничким изборима искључиво уколико би проценио да нико од
других кандидата неће моћи да победи Вучића, али и да управља државом.

  

Тадић је недавно гостовао на једној регионалној телевизији, где није искључио
могућност да се поново кандидује за председника Србије. Он за наш портал говори од
чега то зависи и како процењује своје шансе против Вучића.

  

На сарајевској Фејс телевизији нисте искључили могућност да се кандидујете на
председничким изборима. Зашто сте поново почели да размишљате у том правцу?

  

Једини правац у ком размишљам је како сменити власт, која готово деценију уништава и
криминализује наше друштво и државу. Па тако и о кандидатури размишљам искључиво
у том контексту, а не у контексту било каквих личних амбиција или жеља. Уосталом,
никада ни нисам имао такве амбиције. Моја политичка каријера у смислу функција које
сам обављао, не оставља места за мотив неостварених амбиција или сујете, па су ми
коментари да се тиме водим више смешни, него злуради. Од 2012. се нисам кандидовао
ни на једну функцију и све време сам пружао подршку другима, и старим и новим
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лицима, који су покушали у претходним годинама да победе ову власт.

  

На моју велику жалост, то се није десило и прошло је погубно много година и
пропуштених прилика. Моја обавеза, као човека који је на последњим изборима добио
око милион и по гласова, није да мислим на личну удобност и личне ризике и да стојим на
располагању и на овим изборима. И да се не повлачим пред свим увредама, клеветама,
позивима да се повучем из политике и свим нападима којима сам изложен годинама,
иако би ми то лично било најлакше, јер ја сам у политици због грађана и једино је битно
шта они мисле.

  

Мој једини мотив вишедеценијског бављења политиком је увек био и остао општи, а не
лични интерес. Заправо, политиком сам се увек бавио на огромну штету личног
интереса, а не зарад њега. Уколико бих се и кандидовао, то бих учинио само да
пробијем баријеру за нове људе, који би онда могли да се у заштићеним и нормалним
околностима развијају у нове лидере и стичу неопходно искуство. Мој једни циљ би био
да пробијемо и оних мање од два одсто колико нам је недостајало да спречимо ову
катастрофу на изборима 2012, како би онда нова лица израстала у нове лидере, а не у
нове мете за уништавање од стране режима.

  

Под којим условима бисте се кандидовали на председничким изборима?

  

Кандидовао бих се искључиво уколико бих проценио да нико од других кандидата неће
моћи да победи Вучића, али и да управља државом. Јер након промене ове власти биће
потребно не само умети управљати државом, већ управљати у околностима у којима ће
бити потребно паралелно и санирање огромне штете која ће остати иза ове власти.
Уколико би се појавио неко за кога бих проценио да то може, имао би сву моју подршку.

  

Како процењујете своје шансе против Вучића?

  

У условима контролисаних медија шансе би зависиле пре свега од директне
комуникације са грађанима, односно од теренске кампање. Имам вишедеценијско
искуство у борби против ове исте власти и више пута сам их победио у немогућим
околностима и када то нико није очекивао. Од 2012. нажалост нико из опозиције није
пришао ни близу том резултату и то није чињеница којом се хвалим, већ поражавајућа
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чињеница над којом изражавам жаљење.

  

Камо среће да није било тако и да је неки нови кандидат већ 2017. победио на изборима.
Знам како се побеђује ова власт и Александар Вучић. И то не би био повратак на старо и
замена ове власти бившом, како многи малициозно коментаришу, већ искључиво
пробијање баријере за нове људе. Баријере коју смо им ми оставили 2012. године и коју
смо можда баш ми и дужни и једини способни да склонимо. Велико је питање да ли је и
фер очекивати да нови људи победе ову власти, коју чине политичари са
вишедеценијским искуством. И те 2012. је победио Николић, након изборног пораза 2008.
и тек том победом отворио простор за Вучића. Подсећам да Вучић тада није могао да
победи ни на изборима за градоначелника.

  

Не бих се кандидовао дакле због доласка на власт, већ искључиво за стварање новог
система за нове људе, у којима бих могао да им поклоним своје искуство и обезбедним
нормалне услове за развој и стицање искуства, како бисмо на следећим изборима имали
већ спремне и искусне људе који би могли да преузму вођење ове земље и заврше све
реформе које смо започели и свега оно у чему смо заустављени 2012. И није битно шта о
томе мисле људи из опозиције који у протеклим годинама нису остварили никакве
резултате, нити шта мисле аналитичари у контролисаним медијима. Већ искључиво шта
мисле они милиони грађана који су гласали за политику коју смо водили. Сматрам би
тако требало да размишљају сви који су представљали нашу власт, уместо да се боримо
једни против других. Можда је време да опет заједно почистимо оно што је остало за
нама и тиме отворимо врата за нове лидере и нормалну Србију. Уколико се укаже неки
други начин, имаће сву моју подршку.

  

Видети још:

  

 Драган Ђилас о Тадићу као председнику: Има бољих кандидата

  

(Нова.рс)
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