Војислав Коштуница поднео оставку на челну фукцију ДСС

19. март 2014.

Лидер Демократске странке Србије (ДСС) Војислав Коштуница поднео је у среду
неопозиву оставку на функцију после неуспеха на ванредним парламентарним
изборима. Странку ће до седнице Изборне скупштине водити потпредседник ДСС-а
Александар Поповић, Коштуница остаје члан странке.

Први пут у својој историји, (од оснивања 1992.) ДСС не улази у Скупштину Србије и зато
је моја обавеза да се повучем и поднесем неопозиву оставку на функцију председника
странке, саопштио је Коштуница, уз поруку је Србију учинио све што је могао.

- За Србију сам учинио све што сам могао и што ми је дужност налагала, оценио је у
писаној изјави Коштуница, који је 22 године водио странку.

Апослутна већина је на изборима одлучила да Србија пође путем који прети да је
претвори у неку врсту колоније Вашингтона и Брисела, и да угрози њену слободу,
упозорио је Коштуница.

Он сматра да је ДСС на мартовске изборе једина изашла са програмом, како
политичким, тако и економским, који је требало да омогући привредни опоравак и развој
земље, заштиту државних и националних интереса и очување културног и духовног
идентитета српског народа.
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Тај српски глас, у чијој су основи наш добро познат критички став према европским
интеграцијама и идеја политичке неутралности, изборном вољом грађана више неће
моћи да се чује у Скупштини Србије, констатовао је Коштуница.

Према његовој оцени, такав положај Србије неминовно ће проузроковати њено даље
комадање, пропадање српске привреде, пораст незапослености и пад у дужничко
ропство.

- Скоро половина бирачког тела која није изашла на изборе подржала је, посредно и
прећутно, овакву политику, засновану на громогласно понављаним лажним обећањима
током кампање у коју су уложена огромна средства, и која је била обележена отвореним
претњама, застрашивањем и подмићивањем бирача, сматра Коштуница.

У таквим околностима, додао је он, ДСС је урадила све што је било у њеној моћи. Ипак,
ако се српски глас не буде чуо у Скупштини Србије, нагласио је Коштуница, има наших
представника у Скупштини Београда, као и у скупштинама других градова и општина.

Коштуница сматра да би ДСС требало да сачува себе, своју организацију и своју
политику за нека будућа времена, у којима ће, како предвиђа, нажалост и Србији и
народу бити много теже.

Србији ће тада глас ДСС бити још потребнији, нагласио је Коштуница, истичући да је
током 22 године имао част да предводи странку која је учинила много за добробит
Србије.

Док је ДСС била на власти, подсећа Коштуница, донет је Устав, земља се определила за
војну неутралност, започет је привредни опоравак, стабилизоване су институције,
ослобођени медији, а животни стандард грађана био је у осетном успону.

Било је, наравно и неуспеха, а најтежи је свакако непрелазак цензуса на управо
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завршеним изборима, указао је Коштуница.

Доследно смо се борили за остварење државотворних циљева и демократских
вредности, пролазили кроз најтежа искушења и недаће, али смо претрајали, закључио је
Коштуница.

Поповић одржава курс
В. д. председника ДСС-а Александар Поповић рекао је да та странка има будућност, јер
будућност има и њена идеја о политичкој неутралности Србије.

- Будућност Србије је у политичкој неутралности, а не у ЕУ. Самим тим будућност ДСС-а
је чврста и извесна, рекао је Поповић новинарима у Београду.
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