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Недопустива разлика између севера и југа
ПРОКУПЉЕ – Удружење грађана „Покрет за југ Србије“ придружило се
покрету Уједињени региони Србије. На заједничкој конвенцији у Прокупљу,
представници обеју страна су се сложили око заједничког циља, а то је
залагање за равномерни регионални развој Србије и децентрализацију.

Под слоганом „Туђа рука свраб не чеша“, заговорници ове идеје ће у наредном
периоду активно да делују како би подстакли развој свих крајева, а поготову
југа Србије.

Александар Ђорђевић, председник „Покрета за југ Србије“, каже да је идеја
децентрализације само мртво слово на папиру, које политичари користе у
време предизборне кампање, а да после тога нико не покреће то питање. Он
тврди да је недопустива разлика у стандарду на северу и југу земље.

Председник „Покрета за југ Србије“ додаје да пројекат Уједињени региони
Србије није формиран на идеолошкој основи, већ ће бити доступан грађанима
свих профила, удружењима и организацијама, чији је циљ решавање
економских проблема на овим просторима.
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На конвенцији, којој су присуствовали високи функционери Уједињених
региона Србије, пре свих Верољуб Стевановић, заменик председника и
Бранислав Јовановић, регионални координатор Уједињених региона,
истакнуто је да је Србија држава са највећим регионалним разликама у
Европи, па зато поједини делови земље одумиру, а миграција становништва
ка већим градовима је из године у годину све већа.

– У оквиру странке ће моћи да делују сви који желе добро свом крају. У Србији
мора да се омогући једнака шанса свим општинама, за шта је потребно да ојача
партнерство локалних власти у Београду. Све док тако не буде у пракси, ма
колико се ми трудили, овом региону се не пише добро – рекао је Верољуб
Стевановић окупљеним члановима, симпатизерима и заговорницима ове
идеје, међу којима су у највећем броју симпатизери Г17 плус.

Топлица заслужује бољи статус

– Много се прича о децентрализацији, али на југу Србије се не осећају никакви
ефекти. Немамо ништа против Београда као главног града, али Топлица и цео
овај крај заслужују бољи статус, пре свега због свог специфичног географског
положаја – објашњава Ђорђевић.
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