
Борис Тадић: Србија ће бити чланица ЕУ у инат неверним Томама
субота, 03 март 2012 15:49

БЕОГРАД – Демократска странка ће увести Србију у Европску унију, поручили су данас
председник ДС Борис Тадић и потпредседници те странке са скупа на Београдском
сајму посвећеног добијању статуса кандидата, који је организован под слоганом
"Европски корак - добро за све".

  

Лидер ДС и председник Србије Борис Тадић изјавио је данас да Србији не треба помоћ,
већ шанса и да ће Србија постати чланица ЕУ у инат онима који не прихватају
рационалне аргументе и постављају нестварне препреке.

  

Тадић је на прослави коју је ДС организовала на Београдском сајму поводом добијања
статуса кандидата за чланство у ЕУ такође поручио да Срби нису народ просјака, и да у
ЕУ не желе да уђу само да би од тога имали корист, већ да би допринели европском
богатству својом културом и идентитетом.

  

  

"Нисмо ми народ просјака. Ми смо поносан народ. Не тражимо да нам неко удели помоћ,
већ да нам да шансу. Ми смо народ који има прошлост и идентитет и желимо да
допринесемо Европи", рекао је Тадић.

  

Онима у међународној заједници и на унутрашњој политичкој сцени који желе да осујете
тај пут, Тадић је поручио да ће Србија у инат неверним Томама постати чланица ЕУ, јер
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је то једини начин да њени грађани остваре право на бољу и просперитетнију будућност.

  

"Има оних у Србији који желе да не достигнемо тај циљ, оних који нам постављају
нестварне препреке, који неће да прихвате рационалне аргументе. Али, њима ћемо рећи
- вама у инат постаћемо чланица ЕУ, јер је то наш српски начин, јер чувамо нашу културу
и посебност, јер смо европска Србија", поручио је Тадић.

  

Противницима евроинтеграција на српској политичкој сцени Тадић је поручио да се боља
будућност не гради тако што негира значај великих дела и шири песимизам.

  

Како је истакао, умесно је аргументовано критиковати владу, али доводити у питање
свако постигнуће и тумачити свако добро дело као зло исто је што и рушење мостова и
путева.

  

"Данас има оних који би помало да загаде ваздух, да затрују извор и кажу да није добро
оно што је добро и желе да помуте радост која се шири Србијом. Они који су спремни да
сваку радост претворе у тугу и шкргутање зубима, који оптимизам претварају у
песимизам, не доносе добро овој земљи они доносе само неспокој", рекао је Тадић.

  

Он је рекао да се идеје могу реализовати само акцијом и најавио три велике политичке и
економске акције које ће спроводити ДС и њени министри у влади.

  

"Ми смо странка досадних људи, јер једини две деценију нисмо мењали политичку
оријентацију, и странка која је испуњавала визију делима. Било је грешака, али ћемо се
борити против грешака и грешних међу нама", поручио је Тадић.

  

Како је истакао, Зоран Ђинђић је био спреман да умре за идеју, а данас је ДС странка
људи који преузимају сваки ризик за идеју, за разлику од свих осталих који су спремни
да мењају своје идеје од дана до дана и од околности до околности.
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Тадић је најавио да ће ускоро бити формиран акциони тим који ће се бавити малим и
средњим предузећима, а он ће сам водити привреднике у посету европским регијама,
ускоро ће отпочети и велика акција привлачења инвестиција у Србију, а трећа акциони
тим биће посвећен пољопривреди.

  

Подсећајући да је влада чији је стожер ДС у протеклих неколико година успела да у
условима тешке кризе изгради многе капиталне инфраструктурне објекте који слузе
свим грађанима, Тадић је констатовао да је и статус кандидата на неки начин
инфраструктура.

  

"Инфраструктура је и кандидатура за чланство у ЕУ. То је велики мост и пут. То је глас
који је дошао до сваке тачке света, то је инфраструктура од које ће имати корист сваки
грађанин Србије", рекао је Тадић.

  

Констатујући још једном да су за добијање кандидатуре најзаслужнији грађани који су
издржали тешке реформе, Тадић је рекао да осећа посебно задовољство због тога што
се на грађане Србије у иностранству више неће упирати прстом и говорити да су из
земље која је реметилачки фактор и извориште криза.

  

Председник Тадић је на крају поручио да ће Србија добити датум почетка преговора са
ЕУ упркос свим "неверним Томама", и у Европу ће ући са сопственим идентитетом.

  

То је, на крају скупа, дочарано и интонирањем химне ЕУ "Оде радости" у извођењу
трубачког оркестра.
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  Драган Ђилас: Морамо да радимо више и да радимо заједно  Заменик председника Демократске странке и градоначелник Београда Драган Ђиласпоручио је данас да одлука ЕУ да Србији додели статус кандидата за чланство у Унијиобавезује оне који управљају државом да раде више и да грађанима осигурајупросперитетнију будућност.  "Политика ДС и председника Тадића и оних који нас у тој политици следе јасно показуједа из овога где се данас налазимо можемо изаћи само сви заједно, сви заједно морамода кренемо кроз врата која нас воде ка бољем животу. Позивам све који желе да Србијаживи боље и да њихова деца живе боље да следе нашу политику", рекао је Ђиласотварајући скуп на Београдском сајму под слоганом "Европски корак - Добро за све".  Ђилас је нагласио да је обавеза ДС и оних који следе њену политику да грађанимаосигура радна места и да реши нагомилане друштвене проблеме попут корупције.  "Од сутра сви ми који тражимо поверење грађана морамо да радимо и да знамо штарадимо, сваки викенд и сваки дан, како би за свакога, за сваког незапосленог, било бојенего данас", казао је Ђилас.  "Можда не можемо да похапсимо све који краду, али морамо да на одговарајуће местосместимо оне који краду од своје земље као да им је туђа, а не њихова", истакао јеЂилас. Према његовим речима, добијање статуса кандидата за чланство у ЕУ је првапобеда у новијој српској историји до које је дошла без рата и погибија, а захваљујућиполитици која је довела до те победе, а коју је започео Зоран Ђинђић а наставио БорисТадић, у блиској будућности ће сви грађани живети боље.  "Моје ћерка Ана данас слави први рођендан и слави га у земљи која је кандидат зачланство у ЕУ, а када крене у школу одрастаће у земљи која ће бити чланица ЕУ", рекаоје Ђилас.  Прослави, осим неколико хиљада грађана, присуствују председник Борис Тадић,премијер Мирко Цветковић, бивши вицепремијер задужен за евроинтеграције БожидарЂелић, супруга убијеног српског премијера Ружица Ђинђић, министри у влади и највишифункционери ДС.  Душан Петровић: ДС ће ову земљу да уведе у ЕУ  Потпредседник ДС и министар пољопривреде, водопривреде и шумарства ДушанПетровић поручио је да је данас велики дан када сви грађани имају много веће шансе забољи живом него што су имали пре три дана.  Он је истакао да је последње 22 године Демократска странка радила на томе и мирно,сталожено водила земљу у Европу.  "То је наш пут и ми ћемо ову земљу да уведемо у ЕУ", поручио је Петровић.  Према његовим речима на том путу било је оних који се противили поллитици ДС ипредседника Бориса Тадића, па и оних који су их проклињали.  Управо такви, навео је Петровић, нису мислили на грађане, пољопривреднике, децу,будућност, већ само на себе.  "Ми мислимо на своју децу, људе које живе у Србији и 22 годидне радимо на европскојбудућности Србије, како у време (Драгољуба) Мићуновића, (Зорана) Ђинђића, тако иданас у време председника Тадића", рекао је Петровић.  Он је указао да ће добијање статуса кандидата донети велике добробити запољопривреду и два милиона људи који се у Србији баве производњом хране, а самимтим и читавом систему.  "Када је пољопривреди добро, добро је целом народу! Кад је пољопривреди добро неманесташица, цене су стабилне, а извоз расте. Када је пољопривреда усправна Србија јеусправна. Данас после добијања статус кандидата ми смо усправан народ, јачи смо негошто смо били и имамо снагу да завршимо оно што смо почели `90. Ући ће Србија у ЕУ",нагласио је Патровић.  

  Драган Шутановац: Данас смо јачи него јуче  Потпредседник ДС и министар одбране Драган Шутановац поздравио је присутне упрепуној хали Београдског сајма пожелевши им добродошлицу у "Београд - европскиград".  Он је навео да је ДС Србији пре четири године грађанима Србије понудила смо визијуевропске Србије и да их је данас, знајући да ће на том путу бити много посла, одрицања,али и спочитавања противника такве политике, довели до статуса кандидата.  "Радили смо верујући да нас само вера у победу и успех води успеху", поручио јеШутановац и додао:  "Говорили су нам да нећемо успети - једни јер не подржавају европски пут, а други јер ганеискрено подржавају".  Шутановац је нагласио да они који не подржавају европску пут заиста верују у изолацијуиако ниједна земља на свету изолована, сама и са главом у песку нема перспективу засвоје гађане.  "Они који неискрено подржавају европски пут говоре да је статус кандидата само једанмали корак. Знамо ми да је само први корак, али данас је први, сутра други. Јер, у 21.веку интеграције су суштински важне за сваког појединаца, крупан капитал иинвестиције без којих нема радних места, стандарда, па ни живота у Србији", рекао јеШутановац.  Данас смо јачи него јуче, будимо сутра јачи него данас, додао је он.  Шутановац је оценио и да су они који се највише противе ЕУ представнициорганизованог криминала, јер једино њима такав просперитет не одговара и истакао дасе ДС највише против таквих борила.  "Као никад до сада повели смо борбу против организованог криминала, не памти сетакав сукоб државе и криминала какав је данас у Србији. Улазимо у последњу фазу теборбе и тражимо да Србијом влада право, ред и дисциплина, а не они који се уздају укриминал", поручио је Шутановац.  Бојан Пајтић: Европа је постала наша стварност  Потпредседник ДС и председник Владе АП Војводине Бојан Пајтић је рекао дадемократе данас са Београдског сајма шаљу поруку онима који оспоравају значај статусакандидата.  "Кажемо им: Престаните са политичким играма! Време је да се прикључите изграњи овеземље и изрградњи боље економске будућности за децу. Прилика која нам се пружа јестварна, Србија економских могућности је стварна", рекао је Пајтић.  Он је истакао да успешна нација мора да пронађе место у оквиру глобалне економије, даима своја правила и план за будућност.  "Ми смо управо тако радили и зато данас славимо", поручио је Пајтић.  Председник војвођанске владе је рекао да је у покрајину протеклих година дошло многостраних компанија, више од 80 одсто инвестиција стигло је из ЕУ, да је запослено вишеод 60.000 људи, као и да је Војводина четврта регија од 110 у ефективности странихулагања.  "Знамо колико је порастао извоз наших производа, а да са кандидатуром улазимо у новефондове за развој инфраструктуре и привреде. То је за нас Европа, данас није самоидеја или реч, већ стварност. Та храбра визија која нам је обезбедила место у Европи",рекао је Пајтић.  Јелена Триван: ЕУ је наша шанса  Потпредседница ДС и посланица Јелена Триван истакла да је напредак на европскомпуту посебно важан за жене у Србији, земљи у којој ће, како је оценила, само бити боље.  "ЕУ је наша шанса. Да ли ћемо ту шансу прокоцкати или искористити, зависи смао од нассамих. Хоћемо ли изабрати људе које гледају у победе или критикују победе, хоћемо лиизабрати прошлост или будућност, оне који хоће да раде или оне који хоће фотеље",рекла је Триван, која је противницима европске идеје поручила:  "Господо драга данас су и Београд и Свињарево европски градови. Господо неверници,то је Србија у коју верујем, Србија коју волим и, ако хоћете Србија јаких жена", рекла јеТриван.  Скупу ДС на Београдском сајму присуствовало је више хиљада грађана, као и високифункционери ДС, представници културног и јавног живота у Србији.  Скуп којим је обележено добијање статуса кандидата организован је под слоганом"Европски корак - добро за све".  (Танјуг)  
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