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 Потпредседница Народне странке Санда Рашковић Ивић. каже да нису искључили
могућност бојкота, али "да не могу да седе на идеји бојкота" и у међувремену не раде
ништа. "Спремамо се као да излазимо и као да ћемо успети да постигнемо, иако је у овом
друштву јако тешко рећи избори ће бити фер и поштени", каже Рашковић Ивић.

  Како је рекла, неке црвене линије треба да буду испоштоване и они ће се борити.  

„Ако ствари остану као данас, онда нема више смисла, треба ове прогласити за
господаре Србије, али мислим да ће народ имати мудрости и храбрости да каже доста“,
навела је.

  

Потпредседница Народне странке је навела и шта је потребно да би избори били фер и
поштени.

  

„Ослобађање медија, али не да добијете 10 минута сваког дана на РТС, а онда имате
утук напредњачких перјаница које ће вас вређати, затим да се успостави одговорност за
изговорену реч, па погледајте шта се дешава с Григоирјем, кроз које блато пролази.
Онда раздвојити изборе, укинути функционерску кампању, треба контролисати и
регулисати финансирање избора и што је год више могуће ударати на клијентелизам и
притисак на бираче. Притисак је и до људи и до атмосфере у друштву“, објаснила је
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Рашковић Ивић.

  

„Не бих рекла да је сарадња са ССП и Народне странке прекинута, ослабљена је у
аспекту мега окупљања. Медији томе придају велику важност и стално се говори о томе
да су Јеремић и Ђилас у свађи, неслагања између њих су бело перје каква су неслагања
у СНС између Вучића и Стефановића“.

  

Говорећи о функционисању опозиције, Рашковић Ивић је нагласила да „немате ништа
ако имате лажно јединство, какво смо имали пре избора“.

  

„Тада су се многи заклињали да неће изаћи на изборе, па су изашли и неславно прошли,
јер су се прешли. Сумњиво је када су крајем јуна некоме услови били добри да зажмури и
изађе, а сад би да се бори за слободне изборе. Тој опозицији недостаје кредибилитет и
аутентичност, искреност. Лажно јединство не води ничему, да окупимо људе са
кредибилитетом који су одржали реч с бојкотом“, рекла је.

  

Посредник у дијалогу треба да буде Европски парламент, каже потпредседница
Народне странке и додаје да опозција неће насести на техничке промене, јер, каже,
треба мењати суштину.

  

„Оно што Дачић говори да неће онлајн, па како ако нам деца иду онлајн, студенти, зашто
је он тај који не би онлајн, то је извлачење да се добије неко време и што дуже седи на
власти. То је мач с две оштрице, јер имате апсолутну власт, али немате никакав
легитимитет, напросто сте смешни, свако ко мисли својом главом када види како нам
функционише Скупштина се смрзне, буде скандализован нивоом нашег потонућа“,
истакла је.
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