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 Професор на Филозофском факултету Огњен Радоњић оценио је да је у причи око
Косова и евроинтеграција, председник Србије Алекандар Вучић тај који је уцењен, а не
Србија. "Он је уцењен човек и он ће пребацивати то на нас - да смо ми уцењени за
евроинтеграције. Зар нису евроинтеграције већ стале? Ми не преговарамо о приступу
ЕУ, то је већ стало. Наш народ ће патити? Не, патиће он - њему је проблем. Проблем је и
за нас, али он је први на списку", рекао је професор поводом навода Вучића да ће ако не
прихватимо европски план за Косово бити прекинуте интеграције и повучене
инвестиције.

  

„И де фацто и де јуре ми смо изгубили Косово 1999. године, а формално смо признали
Косово када смо изашли на косовске изборе и ушли у косовску владу. Те приче о томе –
да признамо Косово ничему не служе. Немате шта да признате Косово, та ствар је
готова“, рекао је Радоњић у Новом дану Н1.
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Он је истакао и да је „проблем Косово решен“. „Они су независна држава, а сада треба
испунити правну формулу потребну Косову да приступи разним међународним
организацијама“, каже.

  

„Наша ствар је ту готова, ово је важно за Косово. Ово мрцварење може да води само
нашем даљем понижавању“, прецизирао је.

  

Поводом уцена Србији о којима се говори око евроинтеграција и увођења санкција, каже
да би нас санкције, ако би сада биле уведене, теже погодиле него 1990-тих, када је
шверц ишао преко Румуније и Бугарске а сада тога више нема.

  

„Мислим да када се говори о уценама не бих говорио о уценама Запада према Србији, у
том смислу мислим да је председник генерлно уцењен човек. Ко зна шта имају о њему
везано са организованим криминалом, сећате Груевског, у Македонији, када су почекли
да објављују…Апсолутно, мислим да је он тај који је уцењен“, каже.

  

Радоњић наводи и да се није изненадио синоћњим обраћањем Вучића, те да смо
„провели време тако што је говорио шта је њему на срцу и шта га притиска“, а никакве
посебне информације нисмо добили.

  

„Не знам шта ће Србија поптисати јер још нисмо видели документ. Претпостављам да би
било нормално да га видимо, док овако можемо само да нагађамо. Мислим да је извесно
да како време буде пролазило, да ће услови све бити гори“, рекао је радоњић и додао да
су нам то показале и 1990-те, када смо добијали понуде и у Хрватској и у Босни и како је
време одмицало, те понуде су биле све лошије.

  

Радоњић наводи и да смо доста времена изгубила откад је потписан Бриселски
споразум и да откад је дошла ова власт план о ЗСО није спроведен у живот.
Одговорност за то је на албанској, али и на српској страни, ако нисмо били у стању да то
за 10 година издејствујемо.

  

„То јесте тактика препарирања јавности, ова медијска окупација и пропаганда којом смо
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изложени има за циљ да спреми јавност за шта год како би ова власт продужила себи
рок трајања за један дан“, додао је.

  

„Пре свега смо издали себе као друштво“

  

Радоњић наводи и да ако је Запад више на страни испуњавања албанских интереса, да
њима одговара да је наша позиција што гора и да прихватимо што горе услове коначног
споразума.

  

„Спомињу се изадајници…Ви сте изгубили Косово 90-тих година, а мислим да смо пре
свега издали себе као друштво, као народ, да доводимо на власт и одржавамо на власти
људе који нас уништавају. Ако је неко неког издао – издали смо сами себе. Ово што се
сада дешава последица је наших избора“, рекао је професор.

  

Запитао је и „који углед ми имамо у спољној политици“ да на конструктиван начин
помогнемо народу на Косову.

  

„Наравно да се лоше ради када се народ на Косову злоупотребљава кад је потребно
прикрити афере на унутрашњем плану – овде се свашта дешава, парламент на шта нам
личи, везе власти и организованог криминала…Сазнајемо да је БИА пратила Беливукову
групу кад су извршили пет убистава, БИРН издаје извештај да је Дарко Шарић из
затвора наручио питања за новинаре – то су питања за нас да ли имамо правну државу
или не, да ли имамо демократију или не. Ако та питања решите, имаћете капацитет да се
суочите са спољноплитичким проблемима“, рекао је Радоњић.

  

„Ми сами себе деценијама понижавамо кад допуштамо да овакви владају, није нас Запад
понизио“, каже професор и додаје да смо сами себе довели у ову позицију што се тиче
Запада, а да они само испуњавају своје интересе.

  

„Не правдам Запад, мислим да би требало да ојача демократски капацитет ове земље,
али они су нашли свог преговарача. Само с њим преговарају. За њих је то ефикасно.
Вереоватно је он уцењен. Имају полуге да врше притске – они то и раде и нажалост
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паралелно наше демократске капацитете урушавају“, додао је.

  

„Опозиција нема шта да учествује у томе“

  

Поводом наставка подршке Вучићу ако потпише споразум, Радоњић каже да генерално
мисли да било каква подршка на овом плану њему обезбедила подршку и убудуће. „Ако
подржите њега у потписивању споразума – да се његов животни век продужава, то је
позиција у коју смо доведени, ако му дате подршку наставиће овде да влада“, каже.

  

Он оцењује да опозиција уопште не би требало да се састаје са Вучићем. „Опозиција
нема шта да учествује у томе, ако не знате о чему су преговарали, ако председник нема
уставна овлашћења да се тиме бави, и Запад зна да та овлашћења нема, па и
представници Запада учествују у кршењу Устава. Дакле – кажете нећемо да учествујемо
у нечему о чему ништа не знамо“, додаје.

  

Додаје и да би опозицији било боље да не говори о црвеним линијама око Косова и да је
та црвена линија опозицији била била то што су пустили да нергуларни избори прођу,
што су ушли у парлмент и учествују у том циркусу. „Треба под један да се баве собом и да
направе иоле смислену координацију“, каже.

  

„Посао опзиције је да се бори да дође на власт, да покушамо да изгадимо домократски
институционално друштво, а не да нам прича шта је црвена линија“, нагласио је
професор.

  

Радоњић је додао и да је занимљиво што су се напредњаци поредили са вуковима када
су се утркивали у подршци Вучићу. „Занимљиво је да су се такви људи упоредили с
једном тако величанственом животињом какав је вук, то је дивна животиња којој је место
у дивљини а кад дође у цивилизацију, праве велику штету. Само у томе су упоредиви“,
каже.

  

„Да се пореде с таквом животињом мало је понижавањуће за вука“, закључује.
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