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„'Само празна обећања, дајем ја, више не знам ни да дијелим стварност од сна… - овим
рефреном из песме „Празна обећања' Арсена Дедића може се описати комплетна
политика Александра Вучића, па и његов једногодишњи мандат на функцији
председника Србије“, каже за Данас  Санда Рашковић Ивић, потпредседница и
посланица Народне странке, и додаје да је Александар Вучић дуго куповао време, никог
ништа није питао, а сада када долази време „испоруке“, намерава да се сакрије иза воље
народа кроз референдум.

  

  

Поједине ваше опозиционе колеге из републичког парламента тврде да се успех
Вучића може мерити чињеницом да смо све ближе предаји Косова, односно
потписивању свеобухватног споразума са Косовом.

  

– Кад је Александар Вучић дошао на власт, четири општине са севера КиМ су имале
председнике општина чији избор је расписао председник Скупштине Србије. Држава
Србија је била присутна кроз локалну самоуправу, судство, здравство, просвету и
институције државе Србије су биле присутне на КиМ. Косово није имало државни
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позивни број, није било члан МОК-а и није учествовало на Олимпијади. Данас Србија као
држава више не станује на КиМ вољом потписника Бриселског споразума. То говори о
учинцима Вучићеве политике на КиМ, а учинак је градуална предаја Косова.

  

Како коментаришете што се упркос сталним притисцима на Србе на Косову,
сталним притисцима из иностранства на наше руководство везано за Косово, до
сада ниједном у парламенту није разговарало о Косову, а Одбор за Косово и
Метохију све чешће је затворен за јавност?

  

– Чињеница да се већ пуне две године одбија одржавање посебне седнице о КиМ
везано за Поглавље 35, за безбедност на Косову, убиство Оливера Ивановића, говори
да власт не жели да чује нити једно друго мишљење сем своје. Као да се плаше да би их
неки другачији гласови могли поколебати или раскринкати у намерама. Ни на једно
питање везано за КиМ нисам чула одговор који садржи аргументе. На свако питање
следе напади и оптужбе оних који питање постављају. Тако се понаша неко ко је веома
несигуран и ко се осећа и крив за оно што се спремио да опосли. Више пута се о КиМ
расправљало у СБ УН него у Скупштини Србије, рачунајући и седнице Одбора за КиМ.

  

Пре извесног времена председник Србије је споменуо и референдум око Косова.
Верујете ли да ће се то и догодити и какво би могло да буде референдумско
питање?

  

 – Александар Вучић је дуго куповао време, никог ништа није питао, а сада када долази
време „испоруке“, намерава да се сакрије иза воље народа кроз референдум.
Референдумско питање ће поставити он или директно или кроз нечија уста. Пошто
држи медије, биће тако да је на такмичењу птица певачица победио гавран, јер му је
стриц председник жирија.
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  Има и неких наговештаја да би паралелно са референдумом могли да буду одржании парламентарни избори.  – Ако буде референдума, биће и избора. Тако се појачава притисак на бираче.  Опозиција је већ довољно ослабљена и раштимована, па се чују и страхови да би наследећим парламентарним изборима уколико не дође до консолидације иуједињења могла да прође још лошије.  – Ако се опозиција, или барем њен аутентични и релевантан део не уједини, сносићемоодговорност за помоћ једном ауторитарном режиму и аутархији да тотално и дугозачари у Србији. Све што вреди и што миче ће побећи одавде.  Да ли је спас за опозицију окупљање око Ђиласовог савеза, који узгред будиречено још није ни формиран и са ким бисте ви све у Народној странци могли дасарађујете, да ли ту спадају и патриотске странке попут Двери и ДСС?  – Треба се окупити око неког ко је већ показао негде резултат. Савез за Србију је тоучинио на београдским изборима. Залажем се за широки савез опозиционих странака.Опозиција нису они који су било где на власти са СНС. ДСС већ две године где годможе улази у коалицију са СНС.  

  Колико се избором Лутовца за председника ДС нешто мења на опозициономфронту?  – Очекујем да се и ДС придружи Савезу.  Опозиција у парламенту показала је сву немоћ до сада, не успевши ни да седоговори о бојкоту расправе по бесмисленим напредњачким амандманима, што супредлагали поједини посланици. Где ви видите решење?  – Формализовање Савеза ће, верујем, довести до уигранијег наступа опозиције у НСРС.  Због чега посланици ваше странке нису пружили озбиљнији отпор у виду доказа онаводној корумпираности вашег лидера Вука Јеремића, кога свакодневно нападајунапредњаци?  – Не можете да доказујете да нешто нисте учинили. Онај ко тврди да јесте треба даподнесе доказе, али не преко партијских таблоида, већ преко институција система,барем од оног што је од њих остало.  
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  Да ли вас је помало изненадила информација да Савет Европе тражи од Србије дасе изјасни о притисцима напредњака на локалне самоуправе. Због чегапарламентарна опозиција не тражи такође неку помоћ међународних институција,будући да је рад парламента потпуно обесмишљен бесмисленим амандманима?  – Обесмишљавање рада Скупштине је познато у међународним форумима. Странедипломате гледају Вучићевом режиму кроз прсте кад је у питању демократија ивладавина права, јер очекују од њега обећано разрешење косовског питања. То што сеогласио СЕ само значи да је режим вулгарно претерао и да се више не може окретатиглава.  Зар Народна странка није имала друге кандидате па сте ви и Дијана Вукомановићморале да будете и одборнице у Скупштини града?  – Ми смо у Народној странци одлучили да на београдске изборе наступимо са штопрепознатљивијим и „јачим“ тимом. Отуд Дијана и ја у Скупштини Београда.  Због чега тврдите да је нови градоначелник Београда осуђен на неуспех и да ћеБеоград добити још једног лошег градоначелника?  – Др Зоран Радојчић ће бити градоначелник континуитета погубне политике СинишеМалог. Са Гораном Весићем као замеником јасно је да ће се доктор само сликати, аВесић ће да оперише по Београду. То је права пропаст.  
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  Верујете ли да ће са новим руководством града бити нешто промењено, с обзиромда се најављују нови пројекти?  – Ново руководство града неће у свом раду мењати ништа. Видим да су чланови већамноги из старог састава. Махом је то друштво са дипломама приватних факултета ишкола, без правог радног искуства. Рецимо жена која је учитељица бавила сепревентивном здравственом заштитом деце. Зар то није посао за лекара? Сада онапостаје чланица Већа. Наздравље!  Да ли вас је изненадила подршка напредњака испред Скупштине града и чему свето?  – Видела сам како људе довозе аутобусима и искрцавају их пред Скупштином. То јеуобичајена спонтана подршка напредњачког стила. Све је представа и показивањеснаге и подршке, макар она била одглумљена.  Колико ће опозиција моћи да утиче на неке од развојних пројеката у граду?  – Власт неће хтети да послуша добронамерне савете и предлоге опозиције. То смо и учетвртак на седници градске скупштине видели. Ипак значајно је да постоји некикоректив власти, неко ко ће упозоравати. Као да су ови на власти заборавили да нисувласт само својим партијским друговима и симпатизерима, већ свим грађанима. А 45одсто грађана им није дало своје поверење. Те људе и њихов интерес опозиција требада брани у Скупштини Београда.  Зашто сте навијали за Ирену Вујовић као градоначелницу?  – Др Радојичић је два пута био изнуђено решење. Први пут кад је био први на листи, даби сакрио Синишу Малог. Сада је настала права бура сукоба у СНС између присталицаВесића и Ирене Вујовић. Наравно да Вујовићева не би добила мој глас, али избор измеђуВесића и Вујовићеве је бескрајно лак. Тешко је наћи човека с мање шарма и харизме одВесића.  ( Данас )  
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