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 Владимир Ђукановић, посланик и члан Председништва Српске напредне странке у
интервју за Ало! говорио је о председниковој иницијативи да се формира Српски
политички блок истичући да то значи јединство које нам је преко потребно „у моментима
када се пред нас стављају застрашујући изазови“.

  

- Која је сврха политикантских надгорњавања, смицалица, подметачина, када већ сутра
можемо да будемо у рату? Нама је потребно јединство, потребно је да окупимо људе који
воле Србију, који су остварени у својим професијама, имају завидне каријере и који су
спремни само да раде за Србију. Сада се идеолошке разлике остављају по страни. Једна
је партија, она се зове Србија.

  

Да ли ће у том блоку бити места за неке опозиционе странке?

  

- Странке постају небитне. Кога занимају политичке странке када нам овакав хаос куца
на врата? Потребни су нам људи који ће се борити за Србију, а не странке. Данас у
свакој странци можете пронаћи колико год хоћете паметних и честитих људи којима је
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Србија изнад свега. Потребно нам је и да активирамо оне који су се гадили политике
управо због разних лактароша, сецикеса и превараната који су политику гледали
искључиво као шансу да остваре своје личне привилегије. Такви се морају макнути, јер
такви у наступајућем периоду могу само да штете. Немам дилему да ће се прикључити
некој од зараћених страна да би сачували своје привилегије. Само се неће Србији
прикључити.

  

Многи вас критикују да сте до јуче били русофил, а да сте сада за Српски блок,
како то коментаришете?

  

- Знате, моја једина отаџбина је Србија и њу бескрајно волим. Волим Русију свакако
највише после Србије и Републике Српске. Но, никада не бих радио за Русију, ако би то
било штетно по Србију. Да, наши и руски интереси се свакако далеко више поклапају
него интереси нас и западних земаља. Русија нам је братска земља. Мени је срце у
Србији и Русији, али мозак и рацио ми је само у Србији. Свакако да ми души прија много
више тога из Русије, него било шта што Запад пропагира. Уосталом, православан смо
народ, веже нас вера, култура, добар део заједничке историје. Ипак, Србија је у Европи
и врло тешком окружењу и мора о томе да води рачуна. Економски смо везани за
Европску унију, а око нас је свуда НАТО. У ери великих сукоба када се слонови туку, наш
интерес као мале травке је да нас слонови не згазе.

  

Да ли Српски блок значи крај СНС-а?

  

- Не, зашто би то био крај, али кажем вам, страначке поделе постају све више
бесмислене. СНС свакако мора да доживи своју реформу. Увелико смо почели са њом,
много младих убацили у председништво, спремамо се за одлазак Александра Вучића са
места председника странке. Ипак, све то иде у други план када се мора водити рачуна о
интересима Србије. Земља је изнад сваке странке.

  

После седнице о Косову и Метохији јасно је да странке на власти и опозиција не
могу да имају јединствен став ни по једном питању, како то коментаришете?

  

- Био сам тужан после те седнице, јер су колеге у опозицији показале озбиљну
незрелост. Но, на нама је да радимо што више и да на сваком кораку говоримо о
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неопходности народног јединства. Постоје теме које су далеко изнад сваког страначког
препуцавања и које су од врхунског националног значаја. На томе морамо да постигнемо
свеопшту националну сагласност.

  

Колико нас кошта неувођење санкција Русији?

  

- Далеко мање него да немамо грејање зими, гас за привреду или да немамо струју.

  

Не размишљам о Зорани, брига ме за нову владу

  

Пред нама је формирање нове владе, очекујете ли да ће у њој бити места за Зорану
Михајловић?

  

- Не размишљам о њој. Не занима ме. Свакако да ми није нормално да неко мора да буде
у свим владама од 2012. године и да не размишља мало да се одмори. Лично, не знам
како бих то негде бранио и питање је да ли бих уопште био спреман после такве одлуке
да било где браним такву владу. Но, кажем вам, не размишљам о тој теми. Генерално, не
занима ме ни то формирање владе. Верујем да Александар Вучић добро одмерава и да
ће у договору са мандатаром пред нас ставити најбоље могуће решење.

  

Ко још од актуелних министара не би требао да буде у новој влади?

  

- Нисам адреса за то питање. Нисам мандатар. Верујте ми, уопште не размишљам и не
интересује ме тема формирања владе.

  (Ало)  
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