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Министар спољних послова Вук Јеремић неће бити смењен, иако му то подмећу у
домаћој јавности после неуспеха у Међународном суду правде и свега што се догађало
са српском резолуцијом у Генералној скупштини УН, а опозициони лидери траже
приношење жртве за "дебакл државне политике".

  

Ипак, Јеремића ће сустићи казна на страначком пољу, до кога му је можда подједнако
стало колико и до Косова. Како за "Блиц" кажу извори из Демократске странке,
министар неће бити кандидат за потпредседника странке јер би, како наводе, "настала
побуна кад би се то догодило".

  

"Министар за Косово" (како га са дозом омаловажавања називају неистомишљеници)
дуго је био део пакета, списка чега све Србија треба да се одрекне, који су дипломате
моћних земаља, почев од Америке, преко Немачке и Француске, испоручивале Србији.
Шефица европске дипломатије Кетрин Ештон, с којом је председник Србије и лидер ДС
Борис Тадић постигао сагласност о српској резолуцији, први је кључни политичар који то
није ни поменуо, сазнаје "Блиц" из извора блиских њеном кабинету.

  

Тај захтев је скинут с дневног реда, по систему "партнерима се не диктирају услови", али
се само два дана касније појавио на домаћој сцени.

  

"Најморалније би било да не страда Вук Јеремић, најморалније би било да је Борис
Тадић путовао у Њујорк, па он да донесе лошу вест која је плод његове борбе за Косово
и Метохију", рекао је јуче Томислав Николић, лидер СНС.

  

На то је стигла одбрана из редова социјалиста. Лидер СПС и заменик премијера Ивица
Дачић изјавио је јуче да "апсолутно не подржава" захтев опозиционих странака за
сменом министра Јеремића. Спекулације о смени демантоване су одмах из министарства
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и кабинета председника Србије.

  

С обзиром на то да министарско место ипак зависи искључиво од воље Бориса Тадића,
Јеремић није ни најмање угрожен јер је пре свега спроводио политику свог ментора и
професора из средње школе, а сада лидера странке јер је у сталним консултацијама са
њим и јер је, а то није најмање важно, политичко "чедо" Бориса Тадића. Вук може и да
нешто погреши и да се залети и занесе, али подршку шефа странке му је тешко узети.

  

Страначке функције, међутим, не зависе од искључиве воље лидера. Борис Тадић је
принуђен да ослушкује вољу чланова своје странке.

  

- Пре неколико дана, одлучено је да Вук Јеремић не буде кандидат за потпредседника.
Истовремено је договорено да се изборна скупштина странке одржи до краја октобра и
кад је у питању број нових потпредседника биће их највероватније седам. Јеремића неће
бити међу њима јер нема готово никакав страначки стаж, у странци га не воле и
вероватно би избила побуна кад би Тадић одлучио да Вука постави за потпредседника.
Слична атмосфера је била својевремено када је Зоран Ђинђић хтео да Чедомира
Јовановића, после студентских протеста 1996-97. године, постави на исто место. Морао
је мало да сачека, да Јовановић одради послове за странку, да га чланство упозна, па га
је тек онда именовао - каже за "Блиц" извор из ДС.

  

Одијум према Јеремићу постоји и због његовог веома високог рејтинга у бирачком телу.
Већ дуго су Тадић и Јеремић готово подједнако популарни у Србији и у последње време
су добили значајног конкурента у лику Томислава Николића. Занимљиво са том
популарношћу јесте да Јеремића подржавају гласачи свих странака у великој мери и да
је међу присталицама ДСС и ДС подједнако популаран, да десет одсто бирача СРС
мисли позитивно о њему, као и 22 одсто бирача напредњака. Подршка гласача
десничарских странака посебно смета члановима ДС.

  

Проблем због ког би Јеремић, као министар, требало да се забрине јесте што га
идентификују са Косовом, искључиво, а после договора Тадић-Ештон поново избијају у
први план европске интеграције Србије и добра регионална сарадња. Јеремић је
скрајнут са европских интеграција које поново води потпредседник Владе Божидар
Ђелић, а сарадња са суседима већином се ради из кабинета председника Тадића.
Највећи регионални скуп лидера пре годину дана у Новом Саду организован је
искључиво са Андрићевог венца, а када је у посету Србији долазио премијер Хрватске
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Иво Санадер Јеремић није био у Београду.

  

(Блиц)
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