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ПОДГОРИЦА - Имали смо отворени састанак са премијером Игором Лукшићем будући да
је наш заједнички циљ да нађемо неко решење за статус српског језика. Нико из
опозиције, као ни сам премијер, не жели да опструира евентуални договор. Оставили
смо време за размишљање и очекујем да ћемо се најкасније за дан или два наћи решење
- каже за “Блиц” Небојша Медојевић, председник црногорског Покрета за промене.

  

Небојша Медојевић каже да очекује да премијер Игор Лукшић неће подлећи притисцима
из ДПС.

  

Како проблем око статуса српског језика може да се реши ако ниједна страна неће
да направи уступак?

  

Мој предлог је да се предмет зове матерњи језик. То би био уступак опозицији, а уступак
власти био би тај да се 80 одсто оног што је исто у српском, црногорском, босанском или
хртватском језику учи заједно, а да се 20 одсто разлика учи у другом фонду часова.
Услов је, наравно, да сви уче све.

  

Да ли очекујете да премијер Лукшић и опозиција прихвате ваш предлог и хоће ли
бити притисака на премијера из ДПС чији је члан?/

  

- Лукшић је показао добру вољу. Имамо исти циљ. Он има уставни капацитет и већинску
подршку унутар ДПС да пресече, једино се Ђукановић и Кривокапић противе. Њих
двојица би непостизање договора сматрали успехом јер желе да зауставе европске
интеграције будући да ЕУ врши притисак да се хапсе криминалци из Ђукановићеве
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пирамиде. Овако би он могао да каже: “Нећемо у ЕУ ако треба да угрозимо наш
национални идентитет”, а то је лаж јер не жели у ЕУ да не би морао да хапси пријатеље.

  

Може ли се догодити да датум почетка преговора Црне Горе са ЕУ буде доведен у
питање?

  

- Шансе да добијемо датум почетка преговора су мање од 10 одсто. Далеко веће шансе
има Србија уколико обнови дијалог са Приштином. Међутим, разлог за то није статус
језика већ то што се ништа није урадило у борби против организованог криминала.

  

Из опозиционе Нове српске демократије чује се да би ванредни избори били
добродошли као излаз из политичке кризе.

  

- Ванредни избори у овом тренутку не би решили ниједан проблем. Наш задатак као
опозиције је да покажемо спремност да решимо све услове које је Европа пред нас
поставила.

  

(Блиц)
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