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Унутрашњи дијалог о Косову не постоји, то је дијалог који председник Србије
Александар Вучић води сам са собом и са својим бирачима, оценио је новина БИРН-а
Слободан Георгиев. Каже да је Српска листа у косовској влади привремено добро
решење, али да слаба влада у Приштини не доноси ништа Београду.

  

  

Доста се прашине догло око Харадинаја као председника владе Косова и када
погледамо реакције можемо да закључимо да је тактички добар потез Вучића што је
инсталирао своје људе у владу у Приштини, каже Георгијев, али то није нешто што би
могло да допринесе да Србија има већи утицај на било шта што се на Косову дешава.

  

 "То је оно што нам је у синоћњем обраћању није рекао. Тактички и привремено је добро,
међутим слаба влада у Приштини ништа не доноси Београду, дугорочно се ништа неће
десити", рекао је Георгиев гостујући у Новом дану.
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У синоћњем обраћању нацији, председник Србије успео је да људе који гласају за њега
увери да је све у најбољем реду, "да смо били лукави, а да је он неки Милош Обреновић".

  

"Можда смо ми превазиђени, матори људи, али кад чујем да ће се председник обратити
нацији, на РТС у главном термину, помислим да ћемо нешто да сазнамо, неку вест, неку
одлуку - идемо у рат, потписујемо мир, добићемо карте за Светско првенство, али у
ствари ништа није било", каже Геогијев.

  

Он је подсетио да је Вучић слично обраћање имао прошле недеље на телевизији Хепи.

  

"Прошле недеље је имао исто то на Хепију, па је сад проценио: што би ишао у студио, сад
директно разговара за народом, било је важно да се бирачи држе под тензијом, да
његова публика добије поруку да се он жртвује за Србију, да када каже 'Рамуш' да се
њему црева изврну. Али за Србију - он ће урадити све што може", додао је.

  

То што Београд у исто време Харадинаја описује као злочинца и подржава коалицију
Српске листе са њим, Георгиев сматра "шизофреном политиком".

  

"То је особина ове власти, шизофрена политка, једно причамо, друго радимо. То је
политички опортунизам, нема ту стратегије, то су привремене ствари", каже.

  

Власт у Србији треба да ради на помирењу с Косовом, до тога треба да дође, али не
треба због тога да гори Србија, да буде подељена, поцепана, да људи стално буду под
нападом јер неко мора да донесе тешке одлуке, па да би прикрио резултате тих одлука,
уместо да тражи подршку, од свих прави непријатеље.

  

Георгиев је оценио и да за Косово није добро што је Харадинај на функцији председника
владе, јер је он слаб премијер, проблематична личност, уцењена личност, који ће можда
бити и ухапсен у наредних шест месеци. Додао је и да не верује да ће се у преговорима
са Београдом било шта променити.
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Нема унутрашњег дијалога, оцењује Георгијев и додаје: "То не постоји, он води дијалог
сам са собом, води унутрашњи дијалог са својим бирачима, ја то тако видим".

  

Проблем са Вучићем је његов кредибилитет, доста је превртљив, напуштао је позиције
за које је пре говорио да су важне, каже. "Не знамо шта су циљеви, не видимо
стратегију, него тактику, дневно запушавање рупа, нема нормалног разговора,
институционлног разговора. Она претходна гарнитура која је била на власти, ако ништа
друго доносила је неке резолуције у парламенту, представљали су планове парламенту,
то данас немамо".

  

Он је рекао да није могуће да председник, како је у јучерашњем обраћању рекао, није
разговарао са представницима Српске листе када су били у Београду и да је сигурно
држао прекрштене прсте кад је то говорио. "Нема од тога ништа. Направљена је клима
да људи у пекари кад мењају цене зову Вучића да питају, а не Српска листа...“, казао је.

  

Мали није био градоначелник, био је градоначеник за "Београд на води"

  

Говорећи о функцији градоначелника и да ли је то место јаче од министарског,
Георгијев је рекао да је та функција важна јер онај ко је обавља управља великим
новцем, али да њена важност доста зависи и од личности.

  

  

"Буџет Београда је велики, то је велика гласачка машина којом можете да управљате,
али то зависи и од личности. Синиша Мали не да није био јачи од министра, него није био
ни градоначелник, он је за мене био градоначелник за "Београд на води", више се бавио
тиме и организацијом менаџмента Ер Србије него Београдом, то је његово наслеђе",
каже новинар.

  

Додаје да мисли да га ни грађани нису приметили као градоначелника.
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"Владајућа странка је на власти четири године у Београду и немају једну личност коју би
истакли као носиоца листе, што је скандал, али говори о структури те странке
обједињене око једне личности“, рекао је.

  

"Ако Вучић процени да му је потребно да још једном покаже свету да је најјачи, он ће још
једном организовати изборе заједно са градским", каже.

  

(Н1)
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