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Danas je u beogradskoj Kombank
areni
odrzana konvencija
koalicije SPS-PUPS-JS, gde je
prisustvovalo
preko
130
aktivista
i
simpatizera
koalicije SPS-PUPS-JS iz Opštine
Opovo. U preponoj hali prisutni
su imali prilike da čuju poruke
koalicionih partnera oko SPS-a i predsednika Socijalističke
partije Srbije i predsednika Vlade Republike Srbije Ivicu
Dačića.
Ja ne znam da li treba uopšte da govorim. Vi ste sve rekli.
Kažu da ima mnogo ljudi – tako je to kad igraju šampioni. Kad
vidim koliko vas ima dobijam novu snagu da trajem i da se
borim. Zbog nas, zbog vas, zbog Srbije. Ja sam narodni čovek,
nikad ne zaboravite da sam ja
jedan od vas. Ja vas slušam pa
vam onda govorim. Kampanja koju
mi vodimo jeste kampanja koja
ima samo dve reči. Kampanja
razumevanja i brige za narod,
rekao je lider Koalicije SPSPUPS-JS
Ivica
Dačić
na
predizbornoj
konvenciji
u
“Kombank Areni“
-Mi ne tražimo kredit od vas, mi vam dajemo garanciju. Dosta
priče, mi garantujemo da ćemo biti na vašoj strani. Potrebne
su garancije, ja ne tražem od vas da mi verujete bez razloga.
Ja dajem garanciju, u ime naše Koalicije, našem narodu.

Garanciju za radnike, da ćemo stvarati socijalno pravedno
društvo, da se zakoni koji se donose, neće biti zakoni koji će
poništavati prava radnika. Neće biti u interesu tajkuna, nego
u interesu radničke klase.
Dajem garanciju sindikatima, da
nijedan zakon neće biti donet
bez socijalnog dijaloga, bez
mišljenja radnika i sindikata
jer mi nemamo druge koje štitimo
u Srbiji osim onih koji žive od
svoga rada. Naša crvena boja je
garant za radničku klasu.

Dajem garancije nezaposlenima, da ćemo sve da uradimo da se ne
povećava broj nezaposlenih i da se ne otpuštaju radnici nego
da se ljudi zapošljavaju.
Dajem garanciju u ime naše Koalicije i za mlade ljude. Da će
ovo biti zemlja kojom će se ponositi, gde će moći da se
školuju, da se zaposle, da zasnuju svoju porodicu, da će
prestati odlazak mlade generacije iz Srbije, da će svi hteti
sa ponosom da žive i rade za Srbiju.-

