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"Косово је фактички независно, приватно сам против НАТО, али то треба да буде
државна одлука"

  

Саша Јанковић је узјавио да је кандидат свих грађанки и грађана, да жели Србију да
врати у време када су "државни службеници били државни, а не политички", и да
успостави правну државу у којој ће сви бити равноправни. Он је рекао да се Србија "није
суочила са прошлошћу", а као пример навео је то што је генерал Владимир Лазаревић из
Хага враћен државним авионом, а министар правде га је дочекао на аеродрому.

  

  

"Ово је земља свих људи који у њој живе. Председник Србије је по Уставу кандидат
грађана. За ову институцију, суштински је да председник одговара грађанима, а не
странкама", рекао је Јанковић за Радио-телевизију Војводине и додао да жели да врати
"државу - држави", а да "политика буде политика".

  

Истакао је да је правна држава кључна за запошљавање, јер запошљавају послодавци,
којима нису потребне субвенције, него фер услови пословања, односно правила која
важе за све "данас и сутра".

  

Јанковић је рекао да грађани и грађанке треба да живе без страха, истичући да се људи
плаше да ће ако кажу шта није у реду у Србији остати без посла, изаћи у таблоидима,
као и да ће им бити подметнуте ствари.

  

 1 / 4



Саша Јанковић: Косово је фактички независно, треба се фокусирати на заштиту људи и културно-историјског добра, приватно сам против уласка у НАТО, али то треба да буде државна одлука
понедељак, 27 март 2017 22:21

Резолуција 1244 је тренутно илузија

  

Упитан да ли сматра да је Резолуција 1244 Савета безбедности УН илузија, Јанковић је
казао да тренутно јесте и да је Косово фактички независно зато што институције Србије
немају реалну власт на Косову.

  

"Косово је фактички независно, ми имамо границу с Косовом, можемо је звати
административна линија, али институције Републике Србије немају фактичку власт на
Косову", рекао је Јанковић и додао да иако "фактички немамо власт" треба се
фокусирати на заштиту људи и културно-историјског добра.

  

Додао је да треба наставити дијалог Београда и Приштине, истичући да то мора бити
"друштвени и институционални дијалог", а не "дијалог два човека".

  

"Ајде дугорочно да градимо Србију као државу у којој желе да живе и Албанци и Бугари,
тренутно ни Срби не желе да живе у Србији", рекао је Јанковић и додао да није тема
независност Косова, већ су тема - људи, историја и будућност.

  

Јанковић је рекао да није за увођење санкција Русији.

  

Он је поновио свој став да је "приватно против уласка у НАТО, али да то треба да буде
државна одлука".

  

Он је рекао и да би са задовољством ишао у Бањалуку на прославу Дана Републике
Српске, 9. јануара, ако би га руководство РС позвало.

  

Кандидовао сам се да победим, а не да подржим друге у другом кругу.
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На питање да ли ће подржати неког другог опозиционог кандидата ако уђе у други круг,
Јанковић је одговорио:

  

Кандидовао сам се да победим, а не да подржим друге у другом кругу.

  

Упитан кога би као председник Србије помиловао, Јанковић је рекао да би помиловао
жене жртве насиља које су у стању самоодбране и саме починиле насиље.

  

Кажемо да смо се суочили са ратном прошлошћу, а онда државни авион враћа
генерала Лазаревића са одслужења казне, а дочекује га министар

  

Упитан шта мисли под тиме када каже да Србија треба да се суочи с ратном прошлошћу,
Јанковић је рекао да треба прихвати да су држава и неки појединици направили
огромне грешке у прошлости и да треба прихвате одговорност за то."После сваког
прихватања одговорности следи 'Али'. Нема али – желим да почистимо све из нашег
дворишта", рекао је Јанковић.

  

Проблем је што кажемо да смо се "суочили са прошлости", а након тога, генерал
Лазаревић након одслужене казне долази државним авионом, а министар правде га
дочекује и наводи као прави пример, рекао је Јанковић.

  

Јанковић у Крагујевцу: Вратити интегритет политици

  

Председнички кандидат Саша Јанковић изјавио је у Крагујевцу да је поред осталих
професија, потребно вратити интегритет политици.
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  "Вама је локална самоуправа отета. Ваши одборници 2014. године одведени су укарантин у Јагодини. Они су гласали, неслободно гласали. Цео Крагујевац је укарантину, цела Србија је у карантину, све нас држе као таоце", рекао је Јанковић.  Он је рекао да не зна многе ствари, али да зна шта је држава.  "Држава није један човек, једна институција", рекао је Јанковић.  Он је обећао да председник Србије неће запошљавати грађане, већ ће то радитипослодавци.  "Нема те привреде која може да се развија без државе, без фер правила игре, безвладавине права", рекао је Јанковић.  Јанковић је рекао да актуелна власт грађане вређа на сваки могући начин - као очеве,мужеве, жене, ћерке, привреднике...  Јанковић је рекао да не жели да живи у некој другој земљи, већ у Србији и да сањаземљу "у којој полиција штити грађане, а не криминалце, у којој Небојша Стефановићсхвата да је министар унутрашњих послова, а не министар Александра Вучића, државукоја доноси праведне законе, а не законе по диктату СНС-а, Србију у којој судије суде поправди".  "Не желим да дозволим да ме било ко тера из сопствене земље. Ово је наша земља.Другу немамо и не треба да имамо. Довољна нам је ова. У њој имамо све што нам јепотребно да вратимо осмех на лице", рекао је Јанковић.  Митингу у центру града је присуствовао велики број грађана, а прослављеникошаркашки тренер Душан Ивковић рекао је да га радује што нико није морао да долазиаутобусима.  Професорка Љиљана Михатовић рекла је да су многи способни људи отишли из Србијеи да 40.000 младих одлази сваке године,  "Ако не будемо паметни 2. и 16. априла, шансе су никакве да се млади који су отишлеврате", рекла је Мијатовић.  Економиста Миодраг Зец оценио је да садашња влада није трансформисала јавнапредузећа и да је сурова према својим грађанима, као и да "кажњава пензионере", што"нико и нигде није урадио".  (Бета)  
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