
Мислим да бојкот није исправан избор - не бори се одустајањем

Пише: Велимир Илић
субота, 05 октобар 2019 16:44

  

Из ове перспективе, са овом влашћу, која је она иста од пре 5. октобра, чини се да су
промене биле узалудне.

  Међутим, нису. Ми смо у неком међувремену имали демократију у Србији, успоставили
правни поредак, имали слободније медије него пре 5. октобра. То се нарочито односи на
период када је Војислав Коштуница био председник Владе, од 2004. до 2008. Тада је
Србија имала институције, озбиљно се радило на развоју државе, а имали смо и
национално достојанство. Спољни дуг био скоро сведен на минимум.   

То је била најдемократичнија влада и најкритикованија, а урадила је највише за Србију.
Таква нека Влада и данас треба Србији. Ако ове оставимо још који дан да нас воде,
требаће нам 50 година да се опоравимо када једног дана оду, каже за Данас Велимир
Илић, лидер Нове Србије и учесник догађаја Петог октобра, одговарајући на наше
питање да ли је 5. октобар био узалудан.

  

 1 / 2



Мислим да бојкот није исправан избор - не бори се одустајањем

Пише: Велимир Илић
субота, 05 октобар 2019 16:44

  *Многи тврде да петооктобарска прича није завршена, јер се није догодио 6.октобар – лустрација?  – Испоставило се да Србији треба 6. октобар, јер систем није промењен. А у Србији јенеопходна промена система. Никада није Србија за ових 19 година била више диктатуранего за последњих седам година ове власти. Ми имамо државу у којој се грађани делена оне који су уз СНС и који имају све привилегије, јер имају њихову партијску књижицу ионе друге без партијске књижице који су грађани другог реда у сопственој држави, којизато што нису с њима остају без посла , избацују их из станова, шаљу им извршитеље…    Не мислим да је бојкот исправан избор дела опозиције. Ми немамо времена заодустајање и за бојкотовање избора. Сваки дан који помогнемо Вучићу да продуживласт, а бојкотом му се то помаже, је изгубљен дан за Србију. Он тиме добија на времену    Имамо терор над свима онима који нису блиски власти. И тај и такав систем једном засва времена мора да се промени. Зато сам за лустрацију. Нема више попуштања. Виделисмо колико нас је после 5. октобра коштало то што нисмо имали лустрацију и завршилитај процес једном за свагда. Зато сада на власти имамо све наследнике и кадрове 90-их.Зато су сада главни они који плагирају докторате, купују дипломе. Имамо Владу Србије укојој немате пет министара који немају сумњиву диплому. А да не говоримо о локалнимфункционерима. У Чачку постоји један функционер СНС који је прво купио дипломуфакултета, па се испоставило да нема ни средњу школу. Е онда је накнадно купио идиплому средње школе, па му је диплома факултета старија од дипломе средње школе.На факултету је дипломирао 2012. године, а средњу школу завршио 2015. И тај човек јена руководећем месту. То је Србија данас.  

  *Да ли је бојкот избора прави пут ка спектакуларном повратку опозиције на власт?  – Лично, не мислим да је бојкот исправан избор дела опозиције. Ми немамо времена заодустајање и за бојкотовање избора. Сваки дан који помогнемо Вучићу да продуживласт, а бојкотом му се то помаже, је изгубљен дан за Србију. Њега није брига, њемубојкот одговара. Он тиме добија на времену. Он ће за изборе направити своју опозицију,има Шешеља кога плаћа и сличне, они ће изаћи на изборе, а он ће бити чист предстранцима. А то је оно што њему треба. Проблем је што је опозиција у Србији сада ислаба и лоша. То није нека опозиција, ако у оваквим условима цела нема заједно 15одсто. Тачно да је медијски мрак, да нигде нико ништа осим Вучића и његових сарадникане може да каже, али опет ту нешто не ваља.    Опозиција без вође који ће бити јасно профилисан не може да победи Вучића. То морада буде неко ко ће бити као Војислав Коштуница пре 5. октобра. Частан и поштен, комеје до државе и до стварне промене система    Не може Вучић да се победи, ако смо разједињени и ако политику водимо из фотеље. Сдруге стране они су преко својих медија све опозиционе лидере унизили и сатанизовали,па направили непожељним. Пред 5. октобар, сетите се, цела опозиција је била на једној,а Милошевић на другој страни. И не бори се одустајањем. Сетите се оних избора 90-ихкоје је бојкотовала опозиција. Тиме ништа опозиција није добила. Добио је Милошевић.Такав случај ће бити и сада са Вучићем, ако опозиција не изађе на изборе. И не може нидео опозиције који је против изласка на изборе да осуди сваког ко другачије мисли. Учему се онда разликују од Вучића? Овде није ствар само у промени власти, да оде Вучић,а да дође Ђилас. Овде је суштина у промени система. И не може више власт да постављанеко са стране. Власт мора да бира народ. Нова Србија ће коначну одлуку о изласку наизборе донети на седници Скупштине странке, у суботу 5. октобра, у Чачку.  

  *Хоће ли актуелна опозиција, без јасно профилисаног вође, какав је биоКоштуница, успети да се врати?  – Опозиција без вође који ће бити јасно профилисан не може да победи Вучића. То морада буде неко ко ће бити као Војислав Коштуница пре 5. октобра. Частан и поштен, комеје до државе и до стварне промене система. Ми више немамо времена за губљење,хватамо последњи воз. Нама се годишње исели 50.000 људи. Највише образованих, алисада су почели да беже и радници. Па имате случај попа који је отишао у Немачку давози камион. То никада није било. Што би народ рекао, задње време дошло. Опозицијамора да изнедри озбиљног лидера у коме ће народ да види алтернативу Вучићу. И морада мотивише народ, који је незадовољан да изађе на изборе, а не да своје бирачко телоуспављује бојкотом, док Вучић има своју дисциплиновану војску бирача, који неки гласајузато што морају, уцењени су, а неки зато што имају корист. Ако смо победилиМилошевића верујем да је могуће победити и Вучића.  (Данас)
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