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Потпредседница Демократске странке Јелена Триван оценила је данас, поводом
представљања програма СНС, минулог викенда у Нишу, да је куриозитет то што једна
странка три године након формирања дефинише програм, а да је посебно необично то
што напредњаци до сада нису понудили јасан став о начину на који треба решавати
косовски проблем.

  

Триван је подсетила да се годинама СНС није усуђивала ни да формулише јасан став о
сарадњи са Хашким трибуналом и хапшењу Ратка Младића, зато што је иза тога стајао
покушај да се и стари бирачи, који су носили плакате "Сигурна кућа за Младића" и нови
европејци обједине у истој странци - што је, како је закључила, немогуће.

  

"На исти начин се бојим да напредњаци третирају и проблем Косова, у смислу да са
национал-романтизмом позивају људе на барикаде и поручују им из Београда да су уз
њих, а онда ујутру на доручку са европским званичима говоре о томе како ће бити
коперативнији од актуелне власти", рекла је она Тањугу.

  

Николић је представљајући у суботу у Нишу "Белу књигу", односно предизборни програм
СНС, рекао да решавање проблема КиМ треба да буде заједничка ствар свих у Србији, а
не "само проблем мањине која жели да га искористи за победу на изборима".

  

Према речима потпредседнице ДС, најмање што било која политичка странка која жели
да буде поштена према грађанима може да уради јесте да изађе са својим политичким
ставовима, колико год је то "коштало" на изборима.

  

"Странка која претендује да буде алтернатива владајућој већини понајмање мора имати
јасан програм када је реч о Косову, а који се не своди на три демагошке флоскуле. Исто

 1 / 2



Јелена Триван: СНС не нуди план за решење косовског проблема 
понедељак, 31 октобар 2011 20:36

се односи и на став о ЕУ, а то значи да, када сте европејац, морате имати јасан став и о
Хашком трибуналу, и о ратним злочинима, и о дијалогу, и о учесћу Косова у регионалним
иницијативама, и о свему осталом", изјавила је Триван.

  

 (Блиц)
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