
Борис Тадић: Највероватније ћемо доживети још један пораз на КиМ. Које санкције? Каква повлачења инвестиција? Постоји тренутак када морате рећи „НЕ“
уторак, 24 јануар 2023 23:02

О новој Вучићевој оставци и "или-или" ситуацији за Косово говорио је бивши председник
Србије и садашњи председник Социјалдемократске странке Борис Тадић у емисији
"Међу нама".

  

  

Тадић наводи да је ово трећи нацрт француско-немачког предлога и да још увек нико не
зна како изгледа тај предлог, те да је то процес који траје месецима, али да је цела
ситуација сада драматизована јер долази до финализације.

  

„Промене су у формулацијама које би требало да буду прихватљиве за Србију и албанску
страну у Приштини. Оно што је битно јесте да се нигде не помиње Заједница српских
општина, али ни признање независности Косова. Али то што се не помиње ЗСО не значи
да до ње не може доћи, као што то не значи да не може доћи до имплицитног признања
Косова, односно признања чланства у Уједињеним нацијама“, наводи Тадић.
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Бивши председник државе се осврнуо и на приказивање Вучића као вука, и навео да се
СНС и понаша као да су у чопору, јер кад нападају човека они га сви нападају углас, али
да ћемо највероватније доживети још један пораз на Косову.

  

„Нажалост, наши грађани често не разумеју да ми не морамо признати независност
Косова, да косово суштински независно постаје чланица Уједињених нација и свих
међународних мултилатералних институција са свим аспектима независне државе, сем
тих формалних признања Србије“, објашњава Тадић.

  

Он истиче да нико не зна шта заправо значи ЗСО на Косову, али да се то пласира као
главно остварење у медијима, а да у ствари ЗСО може бити једно празно место у којем
нема никакве институционалне заштите за српско становништво.

  

„Никад нисмо чули Вучића, нити СНС, нити СПС око плана за Косово. Тражи се
јединство око магле, али пошто су следбеници СНС-а уцењени егзистенцијом, то је
700.000 људи, врло вероватно ће издати неке националне интересе зарад очувања своје
егзистенције. И зато генерални секретар СНС-а, сада манипулишући Вучићевом
оставком и јуче каже да ће то бити крај СНС-а, што је интонација – то је крај Србије. Али
коме је порука послата – 750.000 чланова, међу којима неколико стотина хиљада
директно зависе да ли је та странка на власти у егзистенцијалном смислу“, закључио је
Тадић.

  

На питање водитељке о „увођењу неких санкција и заустављању инвестиција“, Тадић је
рекао: „Које санкције? Каква повлачења инвестиција? Каква би санкција сада могла да
погоди Србију? Наравно, да можете сада запретити тиме. Шта ће сада отићи ‘Бош’ из
Србије, који зарађује овде и отићи на неко друго место“. „То је потпуно нереално“, додао
је Тадић.

  
  

Мора да буде тренутак када вам противничка страна, у овом случају преговарачка
страна са друге стране стола каже „хоћемо ово“, а ви кажете „НЕ“. Ја сам рекао Ангели
Меркел: „Тачка. Нема укидања српских институција на северу Косова“
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На констатацију водитељке да се то представља грађанима као нешто што се тражи од
Србије, Тадић је одговорио: „Мора се увеличати аспект ‘жртве’ Александра Вучића у
овом тренутку. Чиме се увеличава? Претњом санкцијама, неким ратом, или
бомбардовањем. Постоји тренутак када кажете ‘НЕ’!“

  

- Мора да буде тренутак када вам противничка страна, у овом случају преговарачка
страна са друге стране стола каже „хоћемо ово“, а ви кажете „НЕ“. Ја сам рекао Ангели
Меркел: „Тачка. Нема укидања српских институција на северу Косова“.

  

(Нова.рс, НСПМ)
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