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- Jestem zdecydowanym zwolennikiem sytuacji, w której
władzę się bierze z rąk ludzi, to znaczy wtedy, gdy się
wygrywa wybory - powiedział tydzień temu premier
Donald Tusk pytany o wcześniejsze wybory. Zapomniał,
jak sam się zachował 21 lat temu, przy obaleniu rządu
Jana Olszewskiego?
Na pytanie dziennikarza, czy w związku z drastycznym spadkiem
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poparcia społecznego dla rządu, premiera i partii rządzącej, jest
zwolennikiem wcześniejszych wyborów, Donald Tusk był
wyraźnie rozbawiony. W odpowiedzi podkreślał, że dla niego
zmiana władzy realizuje się tylko w wyborach, bo „władzę się

bierze z rąk ludzi”. Szef rządu nie krył oburzenia przeciwko „niektórym politykom”.
- Niektórzy politycy uważają, że władza wpada w ręce tym, którzy coś tam pokombinują w gabinetach, coś tam
ustalą. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem sytuacji, w której władzę się bierze z rąk ludzi, to znaczy wtedy, gdy się
wygrywa wybory. Jedynym źródłem władzy w demokracji są wybory - stwierdził.
Piękne słowa, prawda?
Zobacz, co ten sam polityk mówił 21 lat temu, „kombinując w gabinecie” (kliknij w poniższe zdjęcie, żeby
obejrzeć nagranie)
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