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Немогуће је да Вучић и Курти сами, без помоћи међународне заједнице, реше проблем на
Косову. Они сами никада неће решити проблем, јер њих тај проблем храни. То су људи
који уживају да имају непријатеља са друге стране, то им обезбеђује гласове, подршку,
рејтинг, јер то држи грађане у сиромаштву и страху – рекао је Борко Стефановић,
заменик председника Странке слободе и правде, током гостовања у рубрици „Интервју
на мрежи“ портала Данаса.

  

  

Стефановић је одговарајући на питања читалаца и новинарке Данаса коментарисао
актуелну кризу у односима Београда и Приштине која је ескалирала због примене
одредби Споразума о слободи кретања из 2011. године које се односе на замену
регистарских таблица са српским, односно косовским ознакама.

  

Борко Стефановић је објаснио да поменути Споразум о слободи кретања између
Београда и Приштине, на чијем усвајању је и он радио 2011. године испред
Министарства спољних послова Србије, подразумева да се статусно неутралне таблице,
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без грба и заставе Косова, са ознакама КС врате у употребу.  „Ми смо постигли договор
да се те таблице почну поново издавати, да возила која имају РКС ознаку, грб и заставу
Косова не могу ући на територију Централне Србије и то је важило 10 година. Садашња
власт је продужила трајање тог споразума за још пет година 2016. године и то је сада
истекло. Наша власт и Приштина нису поново преговарале око продужења рока и због
тога је дошло до ове кризе“, навео је Стефановић.

  

Актуелна криза, према његовој оцени, је „координирана“ од стране власти у Београду и
Приштини, што Стефановић поткрепљује и снимцима који су се појавили на друштвеним
мрежама, а на којима се види како функционер Српске листе распоређује јединице Росу
на граничном прелазу Јариње.

  

– Примећујем и да нико из Српске листе, илити Српске напредне странке на Косову, није
дао оставку на места у Влади Косова, никакве кризе власти на Косову нема, они лепо
живе и лепо су се договорили, навео је Стефановић.

  

Он је истакао и да грађани треба да знају да би та ситуација могла једноставно да се
реши, уколико би се увеле посебне налепнице за возила, као и да је све могло бити
избегнуто да је споразум продужен за још пет година, али да тако нешто није у интересу
оних који желе да задрже власт и у Београду и у Приштини.

  

– Наша власт је одбила било какву могућност да преговара у Бриселу. Истине ради, оно
што је Квинта предложила и што је Курти желео, јесте да се дозволи коришћење
таблица Косовска Митровица, Гњилане, Приштина које издаје наш МУП али не и таблице
Београд, Рашка итд. Тако нешто не бих ни ја прихватио. Али чињеница је да су
искористили ситуацију и направили кризу која је, уверен сам, у неком облику
кооридинирана. Ово је мала помоћ и једнима и другима пред изборе, навео је
Стефановић.

  

Он предвиђа да ће се ситуација врло брзо смирити и заборавити, по принципу „појео вук
магарца“, те да ће некакав договор две стране бити постигнут у тишини. Ни ова криза,
као ни свеукупна нормализација односа Београда и Приштине, по оцени заменика
председника ССП, не могу се решити док су Вучић и Курти на власти, јер то није у
њиховом политичком интересу.
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– Докле год имамо на власти у Београду и Приштини људе који су или ратни хушкачи,
или део организоване криминалне групе,  људи повезани са мафијашима који користе
национална питања да прикрију сопствени лоповлук, овај роблем се неће решити, навео
је Стефановић.

  

Као решење он види снажнији утицај међународне заједнице на Аљбина Куртија и
приштинску страну, а са друге стране и да Европа „разобличи“ да Србија има аутократу
на власти, како каже Стефановић – „човека који у замену за привидан мир уништава све
институције, демократију, слободу“.

  

Одговарајући на питања читалаца која решења за питање КиМ нуди његова странка,
заменик председника ССП је рекао да је потребна демократизација целе Србије и да
греше они који мисле да ће признање независности Косова аутоматски решити проблем.

  

– За нас је питање Косова и Метохије питање људи који живе тамо и борбе за њихову
будућност. То значи, пре свега решити питања покушаја помирења, промовисати
Албанце који су спашавали Србе и обрнуто, јасно решити питање деблокаде свих
економских и трговинских токова, академске размене, слободног кретања људи, навео
је Стефановић.

  

Он је додао и да је јако битно обезбедити за Републику Србију међународну
верификацију става да Србија не треба, не мора и неће признати незавиност Косова,
како би се избегла свака могућност притиска и уцене, како је нагласио.

  

У наставку разговора о актуелним политичким дешавањима, Стефановић је објаснио да
је формат преговора власти и опозиције уз посредство европарламентараца исцрпљен,
да ту више не може бити помака, и да „не треба више да очекујемо да било ко са стране
осваја нашу слободу“.

  

Он је рекао и да ССП разговара са другим колегама из опозиције о следећим корацима,
те да за сада виде две могућности које ће ставити пред грађане.
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– Ми ћемо пред грађане да ставимо следећу ствар – или ћемо се кроз мирне протесте и
улицу, у складу са закон и без насиља, борити за своју слободу или ћемо наћи други
начин да се у Србији промени режим. Сигурно нећемо бојкотовати на начин као прошле
године, навео је Стефановић.

  

На питање новинарке да ли то значи да је отворена могућност изласка на изборе,
Стефановић је одговорио: „која год да је могућност, договорићемо се са осталим
опозиционим странкама. То укључује договор о ненападању, заједничкој контроли
избора, координацији као и договор покушају проналаска заједничког кандидата за
председника“.

  

Стефановић је објаснио и да то не мора да подразумева једну колону, већ направити
спој странака које одговарају интересима грађана.

  

– Није било једне колоне ни у Срној Гори, али је дошло до промене власти – подсетио је
Стефановић.

  

Он је објаснио и да опције као што су протести и излазак на изборе, нису међусобно
искључиве, подсећајући да су се петокотобарске промене десиле након низа протеста
који су организовани како би се одбранила изборна воља, односно после изаска
опозиције на изборе.

  

  

„Живим од 300-400 евра месечно“

  

Међу питањима читалаца било је и оних која се односе на примања политичара из
опозиције, те је Борко Стефановић објаснио од чега живе он и његове страначке колеге.
Стефановић је рекао да већ скоро деценију није „ни на каквим државним јаслама“, како
је навео неко од читалаца, ни он ни његове колеге из ССП немају никаквих додира са
државним, општинским, градским или месним буџетима.
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„Од када сам добио отказ из МСП 2016. године, живим тако што издајем један стан који
ми је остао од родитеља у Новом Саду, имам накнаду од 10.000 динара као градски
одборник, и то буде плата од 300 – 400 евра месечно“, рекао је он додајући да има
супругу која има бољу плату него он.

  

„Јесте тешко, али је лакше са две плате. Људи имају право да питају, али то је смешно у
поређењу са оним како живе људи на власти, јер њих плаћају грађани Србије“, подсетио
је Стефановић.

  

(Данас)
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