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Председница Политичког савета Либерално-демократске партије и посланица у
Скупштини Србије Весна Пешић у интервјуу Слободној Европи истиче:

  РСЕ: Сада ћемо имати заједничку седницу Владе Републике Србије и Владе
Републике Српске. Како то коментаришете?   

Пешић: Србија непрекидно растура БиХ. Због тога нема ништа од нашег пута ка ЕУ. Не
можемо да идемо ка ЕУ, а да оставимо нашу Републику Српску. То је све фолиража. Они
растурају и покушавају свима да покажу да је Босна једна неуспела држава (као што и
јесте). Покушавају на неки начин да растуре Босну, да се осамостали Република Српска
и да дође до неког уједињена. Они се баве територијама. За то време чекају неке
погодне моменте да свима то досади. То је рачун без крчмара и то се неће догодити.

  

У међувремену, Србија пропада већ 25 година. Ми стално хоћемо неки мегаломански
план за који се сви жртвују, где се губи време, где се траће финансије. Шта Србија у
данашње време треба да ради? Ђинђић је рекао да је најважније да се Србија оспособи
за XXИ век јер Србија ипак живи у XXИ веку.

  

РСЕ: Да ли видите неки континуитет између Ђинђићеве Србије и ове данашње? Да
ли видите неки континуитет између Ђинђићеве ДС и Тадићеве ДС?

  

Пешић: Не, не видим. Могу да поверујем да су неки искрено поштовали Ђинђића као
политичара, као човека, као пријатеља, али то нема везе. Они немају ни капацитет који
је имао Ђинђић. Овде политичари организују чак и приватне шпијунске службе. Задужим
вас да му тајно саопштавате шта се прича о њему. Они и то раде.

  

РСЕ: Како видите дијалог о Косову, који је почео? Шефови Немачке, Француске и
остали из ЕУ су запретили да неће бити ништа од ЕУ, ако Србија не умири лопту
према Косову. Они су прихватили ту Резолуцију, коју су заједно писали са ЕУ. Сада
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је опет иста прича о томе да ће се разговарати о статусу, да ће резултат тих
разговора бити некакво историјско помирење између Срба и Албанаца. О чему је та
прича?

  

Пешић: То је исто као и са Републиком Српском. Они неће никакво помирење, мада је
очигледно да они север Косова не могу да узму без неке сагласности и договора. Они не
знају прецизно шта хоће. Да знам шта хоћу, ишла бих код Кондолизе Рајс и објаснила
шта хоћу. Они још увек живе у неким измаглицама, ни сами не знају шта ће да буде и шта
хоће. Вероватно је циљ да се узме север Косова, Република Српска, да се сруши Црна
Гора.

  

РСЕ: И да се уђе у ЕУ?

  

Пешић: То не. Како можете да идете у ЕУ са таквим националним циљем? Очигледно да
је то у сукобу. Ту је трагедија управо због тога што се на тим обичним примерима види
деконцентрација, то млатарање. Доживели су пораз прошлог лета са одлуком
Међународног суда правде и одмах после тога они су прихватили Резолуцију са ЕУ. Ови
су се понадали да су се можда ти Срби тамо опаметили. Сада имамо готово комичне
ситуације.

  

Када Американци праве у Балтимору економски скуп за све представнике региона, ми то
бојкотујемо јер је позван и Тачи. Не знам чију политику више они воде. То није европска
политика. Зар ћемо ми признати Косово тиме што ћемо отићи на тај скуп и разговарати
са неким инвеститорима и водити дијалог на економске теме.

  

(RSE)
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