
Црна Гора: Милан Кнежевић позива опозицију на договор - протестима до нових избора
петак, 19 мај 2017 13:28

Члан председништва Демократског фронта Милан Кнежевић изјавио је да опозиција
треба што пре да се договори о стратегију за заједничку акцију којом би се обезбедило
понављање парламентарних избора.

  

  

Кнежевић сматра да бојкот треба подићи на нови ниво и појачати притисак на власт.

  

Након што је премијер Душко Марковић поручио да више неће звати опозицију на
разговоре о решавању  политичке кризе, Кнежевић је рекао да удружена опозиција
једино грађанским протестима може натерати челнике Демократске партије социјалиста
да се предомисле и распишу нове изборе.

  

 1 / 2



Црна Гора: Милан Кнежевић позива опозицију на договор - протестима до нових избора
петак, 19 мај 2017 13:28

„Сада када је премијер Синђине владе, по стоти пут поновио да избори неће бити
поновљени, време је да разговарамо о новој фази бојкота. Шест месеци након
последњег састанка, време је да се челници опозиционих партија коначно састану и
утврде стратегију за даље деловање. Само протестима можемо натерати власт да
понови изборе, осим ако остатак опозиције не чека да се Марковић не предомисли или
похапсе све лидери ДФ-а”, казао је Кнежевић „Вијестима“.

  

Иако бојкотују рад парламента више од осам мјесеци, Марковић до сада није покушавао
да се сретне са опозиционим челницима нити закаже евентуалне преговоре за
рјешавање кризе. Умјесто тога, у неколико наврата, он је позивао опозицију да се прво
врати у парламент нудећи им да уђу и у владу. Марковић је, као и његов партијски шеф
Мило Ђукановић, тврдио да није потребно понављати изборе јер су међународне
институције оцијениле да су одржани у такмичарском окружењу и да су поштоване
основне слободе.

  

Са друге стране, опозиција је повратак у парламент условила понављањем избора
најкасније упоредо са предсједничким 2018.  године  и потпуном истрагом навода о
покушају “државног удара”.

  

(ИН4С)
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