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ПОДГОРИЦА – Изјава црногорског председника Филиипа Вујановића да Србија не
угрожава црногорску независност изазвала је различита реаговања позиције и
опозиције.

  

Вујановић је у интетвјуу ТВ Вијести рекао да Србија не угрожава црногорску
независност не спорећи могућност и да та његова оцена смета, како је рекао, појединим
круговима у црногорској власти.

  

Мања чланица владајуће коалиције у Црној Гори, Социјалдемократска партија, сматра
да највећи део српске власти поштује чињеницу да је Црна Гора независна држава, али
се, кажу, не одриче потребе или намере да се то стање у будућности промени.

  

Функционер те странке Борислав Бановић је поручио да би било „одлично да је
Вујановић у праву”

  

Он, међутим, сумња да је та оцена Вујановића апсолутно тачна, наводећи да су се у
Србији, у принципу, помирили са независношћу Црне Горе.

  

„Сматрам да највећи део њих схвата и поштује чињеницу црногорске независности, али
не сматрам да се највећи део њих одрекао потребе или намере да се то стање у
будућности промени”, рекао је Бановић.

  

Опозициони Покрет за промене (ПзП) сматра да Вујановић добро зна своју партију и
њене лидере и да зна да међу њима нема ни десет одсто оних који су искрено за
независну Црну Гору, и који подржавају, како је рекао, карикатуралне потезе режима по
питању језика и других провокација према Србији и Србима у Црној Гори.
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„Зато, као искусни политичар, Вујановић зна да је у унутрашњим борбама за власт над
ДПС-ом најпрофитабилнија политичка опција која се дистанцира од политике сталних
провокација и тензија са Србијом, и која се, супротно томе, залаже за успостављање
добрих односа са влашћу (Бориса) Тадића и ДС, као са кључним центрима међународне
политике у региону”, навео је портпарол ПзП-а Коча Павловић.

  

Он је поручио да је то исти онај Вујановић који је, како је рекао, ове године беспоговорно
подржавао све Ђукановићеве одлуке, па чак и оне оје су биле сасвим супротне његовом
интимном и опредљењу већине у ДПС-у.

  

Став да Србија не угрожава Црну Гору само је истина која се једном морала чути и од
неког високог функционера ДПС-а, сматрају у просрпској опозиционој Новој српској
демократији (НОВА).

  

Поводом Вујановићеве изјаве да Србија не угрожва црногорску независност, из Нове
поручују да се десет година политика ДПС-а и СДП-а заснива на антисрпству и некој
„наводној опасности која прети Црној Гори од Србије.

  

„Пошто пре или касније истина мора испливати, а лаж остати само лаж, драго нам је да
видимо да и у ДПС-у поједини важни људи не желе више да учествују у представи како
облатити, повриједити и понизити најближег и највернијег историјског савезника Србију,
казао је портпарол Нове Јован Вучуровић.

  

(Taнјуг)
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