
Чедомир Јовановић: Тадић да потпише проглас који подразумева промену косовске политике 
субота, 05 новембар 2011 15:12

Председник Либерално демократске партије (ЛДП) Чедомир Јовановић позвао је данас
председника Србије Бориса Тадића да потпише проглас „Преокрет” који подразумева
промену косовске политике и наставак европских интеграција.

  

На скупу у београдском Дому омладине, где је представљен садржај прогласа,
Јовановић је оценио да тај проглас до 9. децембра када се одлучује о захтеву Србије за
кандидатуру у ЕУ, треба да потпишу и патријарх, председник Српске академије наука и
уметности, ректор Универзитета у Београду и други.

  

  Осим Јовановића на скупу су говорили и председник Српског покрета обнове (СПО)
Вук Драшковић, председник Социјалдемократске уније (СДУ) Жарко Кораћ, а подршку
прогласу дали су и многобројни представници невладиних организација, уметници и
интелектуалци.

  

Јовановић је рекао да иако су проглас подржали људи који нису увек истомишљеници,
њих је окупила одговорност према будућности државе.

  

„Спаја нас љубав према земљи и нека нико не тражи од нас да ту љубав кријемо само
зато што он не уме ништа друго него да мрзи. Спаја нас и љубав према Србима на
Косову, али и према њиховом заједничком животу са Албанцима”, рекао је Јовановић.

  

Он је додао да се људи који подржавају политику преокрета нису окупили да би некога
срушили већ да би покушали да та идеја допре до што већег броја људи који ћутке
подржавају такву политику.

  

Лидер ЛДП-а је најавио да ће до 9. децембра програм „Преокрет - Србију у Европу,
Европу у Србију” бити представљен широм Србије а да ће пре датума, када се буде
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одлучивало о кандидатури Србије, бити одржан и један скуп у Београду.

  

„Не желимо да тај скуп организујемо због Европе, већ због нас... Зато што желимо да
покажемо да је Европа једини прихватљиви орјентир и светионик”, рекао је Јовановић.

  

Лидер СПО Вук Драшковић је оценио да у савременој историји Србија није имала
неодговорније државнике него у последњих 20 година, чије су погрешна политика и
политичко слепило Србију одвојили од Југославије, Косова и од њених суседа.

  

Говорећи о политици коју Србија данас треба да води према великим силама,
Драшковић је испричао једну анегдоту с почетка 19. века, када је кнез Милош
Обреновић послао проту Матеју Ненадовића у Турску да моли за интересе Србије.

  

„Милош му је рекао: 'Прото, знаш колико су силни, знаш колико смо слаби, али када
дођеш тамо а ти се ипак 'укурчи''. Прота му одговори да је то лако, али шта да ради ако
то исто ураде и Турци. А Милош му рече: 'Ако се и Турци 'укурче', а ти прото, онда,
'откурчи'“, рекао је Драшковић.

  

Историчарка Латинка Перовић је оценила да је досадашња политика доживела пораз и
да је произвела сиромаштво, свађу са суседима и са развијеним светом, због чега је
неопходан преокрет.

  

Према њеној оцени, идеја Европе је у Србији жива па је потребно да се окупе европске
снаге и са левице и са деснице, односно да се обави демократска мобилизација како би
се створила демократска држава.

  

Председник СДУ Жарко Кораћ је оценио да се прича о Косову само злоупотребљава од
политичких снага које желе да скрену Србију са европског пута а да је то могуће јер су
демократске снаге парализоване а антиевропске снаге веома присутне у медијима.
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Он је рекао да се европска идеја у Србији систематски убија, а да се у јавности
пропаганда жели да прикаже као реалност.

  

Проглас „Преокрет” потписали су, осим ЛДП, СПО, СДУ и неке странке мањина,
Асоцијација слободних и независних синдиката, представници бројних невладиних
организација, интелектуалца, уметника и других јавних личности.

  

(Бета)
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