
Чедомир Јовановић: Резолуција је само ритуално заклињање у Косово
среда, 09 јануар 2013 17:03

Председник Либерално демократске партије (ЛДП) Чедомир Јовановић оценио је данас
да је, после "вишемесечног мрцварења и слуђивања грађана" о платформи за Косово,
потврђено да не постоји сагласност владајуће већине око заједничке платформе за
решавање косовског проблема и да је резолуција понављање већ толико пута
изговорених фраза.

  

  

"Данас је јасно да се иза расправе у Скупштини Србије о резолуцији, која се по свом
карактеру не разликује од свих претходних, само крије неозбиљност и непостојање
визије људи који земљу воде", истакао је Јовановић у писаној изјави.

  

Према његовим речима, најављена седница парламента изгубиће сваки значај јер се ће
поново разговарати о резолуцији која је израз политике која није спремна да понуди
ништа ново, осим понављања већ толико пута изговорених фраза.

  

"Парламент се у потпуности обесмишљава, јер се тајном проглашава платформа која
очигледно не постоји и предлаже усвајање резолуције која апсолутно не може да утиче
на ситуацију на Косову или бриселске преговоре", нагласио је он.

  

Јовановић је додао да се седница због тога унапред осуђује на ритуално заклињање у
Косово, без амбиције да се озбиљно разговара о начину на који се проблеми могу
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решавати.

  

Он је нагласио да би ЛДП била спремна да подржи резолуцију која би донела промену
курса, приказала Србију као конструктивног партнера који је извукао поуке из грешака
из прошлости, спремног да најзад одустане од политике која је готово обрисала Србе са
простора Косова, а од Србије направила најнесрећнију европску земљу.

  

"За све друго, партнере имају управо у странкама са којима су годинама заједно
дефинисали и спроводили косовску политику без разлике да ли су власт или опозиција.
Данас смо суочени са резултатима те политике и неспремности политичких лидера да
преузму одговорност за будућност земље", закључио је он.

  

(Блиц)
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