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Институт за глобалне промене бившег британског премијера Тонија Блера ће специјално
за Владу Републике Србије ангажовати стручњака за комуникацију и и саветника за
пројекте од високог значаја.

  

  

Информација да ће Блеров институт на овакав начин наставити сарадњу са нашом
државом за саговорнике Данаса није толико необична с обзиром на претходни
ангажман Блера као саветника председника Вучића и медијске спекулације о његовим
везама са актуелном влашћу, а не изненађује их ни то што су нашој земљи потребни
додатни стручњаци који ће подићи углед у очима међународне заједнице.

  

Институт Тонија Блера за глобалне промене (ТБИ) расписао је конкурс за два радна
места у Београду – виши саветник за високо-приоритетне пројекте Владе и виши
саветник за комуникацију високих званичника, објавио је БИРН.
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У опису задужења за ове позиције наводи се да би саветник за комуникације требало да
пружа Влади Србије стратешке савете и подршку у односима са јавношћу, док би
саветник за пројекте требало да има „значајно искуство у реформи јавног сектора“ и да
је радио на развоју економија.

  

Аналитичар Драгомир Анђелковић каже за Данас да ангажовање Блера делује
„оптерећујуће“ због искуства из прошлости, али да се мора размотрити све што је
корисно за државу.

  

– Немам ништа против лобирања и ангажовања странаца ако то доноси корист али мора
се анализирати колико је то исплативо. Влади је одавно требао неко за сарадњу са
међународним медијима и пропаганду у свету, ја сам чак присталица да постоји
национална канцеларија за тако нешто, како би се политика дефинисала у Београду, а
тек онда унајмљивати стране саветнике који би само следили ту политику и наредбе,
предлаже Анђелковић.

  

Душан Јањић из Форума за етничке односе, коментарише ову информацију са више
критика због новца који се даје страним фондовима и организацијама а чији ангажман
даје мало резултата.

  

– Не чуди ме што се опет појављује Блеров институт, они су добили и посао са
Министарством локалне самоуправе за подизање целог система администрације, што се
финансира из ИПА фондова. Тај грант је вредан између пет и седам милиона евра.
Преко Ипа фондова иначе долази доста новца који се користи за проширење
капацитета саме Владе али се онда нажалост, појављују такве организације које немају
контакт са стварним људима и приликама код нас. Они не умеју да реше проблем, а када
потроше све паре унајме локалне људе за мање новца да то заврше уместо њих. Таква
сарадња нама не користи, али је уобичајена – навео је Јањић.

  

Он је објаснио и да не верује да се Влада овим потезом спрема за неку конкретну кризу,
а да се за ситуацију за Косовом свакако даје велики новац страним лобистима, не само
преко буџета већ постоје и посебни фондови за подршку нормализацији на којима раде
људи којима је у интересу да продужавају, а не решавају проблеме, како би на томе
зарадили новац.
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Ипак, из Блеровог института су до сада тврдили да од владе Србије никакав новац нису
примили.

  

„Институт има континуиран пројекат у Србији који помаже у пружању јавних услуга. Ово
чини део ширег непрофитног рада Института који подржава владе широм света, а
обезбеђен је без икаквих трошкова на рачун Владе Србије“, навео је Институт у писаном
одговору за БИРН.

  

Ово није први пут да је Блер повезан са консултантским радом за Владу Србије, међутим
за претходни ангажман јесте плаћен по одлуци Вучићеве Владе. Наиме, Блер је за
саветовање Србије у 2015. години плаћен, како је открило истраживање БИРН-а и
Гардијана, по уговору који је Вучић као премијер склопио са Блеровом консултантском
фирмом о успостављању „јединице за испоруку“, а што су, према званичним изворима,
платили Уједињени Арапски Емирати.

  

Да ли запошљава Влада или Институт?

  

Из конкурса који је објавио Блеров Институт за глобалне промене остаје једино нејасно
да ли ће се нови саветници водити као запослени при Институту а помагати српској
Влади, односно да ли ће бити „аутсорсовани“, како се то популарно назива, или ће бити
запослени у самој Влади Србије док је Институт само посредник при избору најбољег
кандидата и запошљавању.

  

Вук Јеремић:Да ли и даље тврдиш да Тони Блер не ради за твоју власт?

  

Председник Народне Странке, Вук Јеремић, који је најгласније постављао питање о
Вучићевим везама са Блером, огласио се на свом Твитер профилу јуче, објавивши
конкурсе које је расписао Блеров институт. Он је путем Твитера упитао председника
Вучића: „Да ли и даље тврдиш да Тони Блер не ради за твоју власт?“ Блерово име
поново је постало центар пажње на Балкану септембра 2018. године, када је бивши
српски министар спољних послова, Вук Јеремић, изнео тврдње да Блер у име Србије
преговара о Косову. Председник Вучић је неколико дана касније демантовао ове наводе
и истакао да је једино он, у име Србије, преговарао о питању Косова ТБИ је такође, два
дана касније, демантовао Јеремићеве тврдње.
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(Данас)
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