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 Председник Србије Александар Вучић изјавио је у интервјуу Фајненшел тајмсу (ФТ) да
би привредни развој и трговина, уз споразум о Косову, помогли да се стабилизује
регион. Замрзнути конфликт немогуће је зауздати, јер се он у једном тренутку отопи и
катастрофа је за све, истакао је он.

  Фајненшел тајмс разговарао је са Вучићем на Божић, после церемоније уношења
бадњака у Председништво Србије, када је председник Репубиле поручио да се нада да
ће “ова година бити година мира, стабилности и бржег напретка“.   

Међутим, 2019 ће бити тешка за Вучића и донеће потресе Балкану, истиче ФТ и подсећа
да се БиХ суочава са сецесионистичким силама, Црна Гора са политичким поделама, а
Македонија се нада да ће усвојити спорне амандмане на устав да би могла да промени
име.
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ФТ додаје и да се Вучић у Србији суочава са протестима због оног што његови
критичари називају медијском хајком и атмосфером насиља и због његовог заговарања
споразума о Косову – који би могао да подразумева поделу или размену територије – да
би се решио дуготрањи спор са том, како се наводи, бившом српском покрајином.

  

Вучић, према писању ФТ-а, жели да приближи Србију Европској унији и тврди да жели
да побољша односе са суседима у тренутку када су неки Срби изван Србије оптуживани
да подстичу националнизам.

  

Вучић је у интервјуу ФТ-у одбацио пет недеља протеста против његове владавине који
су избили због пребијања једног од лидера опозиције (Борка Стефановића).

  

Уместо тога, он се усредсредио на имплементацију болних привредних реформи за које
тврди да су довеле до суфицит у буџету већ три године и на сопствено уверење да ће
споразум са Косовом донети трајне промене у региону који се још увек суочава са
последицама ратова после распада Југославије, истиче ФТ.

  

“Они који мисле да је могуће зауздати замрзнути сукоб – он никада није замрзнут јер се у
неком тренутку отопи. А када се то догоди то је катастрофа за све“, рекао је Вучић за
ФТ.

  

Вучић је на прослави Божића био домаћин и људима које Запад оптужује за претње
крхком миру у региону, указује ФТ. Међу њима је и, како се наводи, моћни босански
Србин Милорад Додик који је под америчким санкцијама већ две године јер представља
“значајан ризик и обструкцију примени Дејтонског споразума“ којим је окончан рат у
Босни. Међу званицама су били и Андрија Мандићи Милан Кнежевић, про-руски
политичари из Црне Горе, додаје ФТ. Они су оптужени за наводну организацију
државног удара 2016. да би се спречио улазак те земље у НАТО. Мандић и Кнежевић су
одбацили те оптужбе, казавши да су тврдње о државном удару политички мотивисане.

  

Без обзира на везе са таквим људима, западне дипломате имају поверења у Вучића који
је некада био тврдокорни националниста, наводи ФТ и додаје да се Вучић сматра
битним у спутавању Додика – који је сада члан трочланог председништва БиХ – и у
постизању правно обавезујућег споразума са Косовом које има 90 одсто албанског
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становништва.

  

ФТ, међутим, пише и да многи Срби сматрају да је Косово колевка њихове православне
вере и да много Вучићевих противника, од левичара до тврдокорних конзервативних
националниста, напада председника јер разматра територијални компромис са
Приштином. Неки од демонстраната су на најновијем протесту носили мапе Косова на
којима пише “Нема одустајања”.

  
  

Знам да је већина Срба против решења косовског проблема и све што ја кажем се
противи оном што јавност Србије жели

    

“Знам да је већина Срба против решења косовског проблема и све што ја кажем се
противи оном што јавност Србије жели”, казао је Вучић.

  

Он је рекао да лидери опозиције “нису у позицији да прихвате реалност“. “Они немају
план, једина ствар која им је важна је да за мена кажу да сам издајник и да све остане
исто. Али мене није брига за то”, поручио је он.

  

Вучић каже да би привредни развој и трговина – уз споразум о Косову – помогли да се
стабилизује регион.

  

“Ако будемо могли да се спојима једни са другима економски и на друге начине имамо
шансу да постанемо успешне нације. Ако не, имаћемо катастрофу за све нас. Сви
напуштају регион… Зато нам је очајнички потребна промена свеукупне климе у региону.
Ако то не урадимо ја не видим даљи пут, не видим трачак наде на крају тунела“, додао је
Вучић.

  

Према подацима агенције ЕУРОСТАТ, Србија има БДП на нивоу 36 одсто просека
Европске уније, пише ФТ и додаје да се споразум са Косовом сматра условом да обе
земље могу да напредују ка ЕУ, као и да споратум има подршку Вашингтона.
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Међутим, ниво политичког консензуса је низак на Косову у погледу преговора са
Србијом што би могло да угрози Вучићеве тежње, упозорава ФТ. Косовски премијер
Рамуш Харадинај је изјавио да подела “представља опасност за регион“ и може да
доведе до рата.

  

Вучићеви критичари тврде да западне силе толико желе да се постигне споразум да
оклевају да критикују назадовање демократије у Србији у којој се критички тонови
углавном гуше док расте ниво насилне реторике, пише ФТ.

  

Противници кажу да је та атмосфера крива за пребијање опозиционог лидера Борка
Стефановића због чега је и дошло до протеста против Вучића.

  

“Ми смо земља насиља. Није било овако ни под Милошевићем“, изјавио је за ФТ Драган
Ђилас, један од лидера опозиционог Савеза за Србију.

  

ФТ подсећа да је Вучић био на месту министра информисања под Милошевићем
1998-2000 и да је увео новчане казне за новинаре и медије који су критиковали
Милошевића.

  

Он је одбацио жалбе опозиције да на РТСу нема довољно критичких извештаја. „Они
добијају места на РТС као нико раније“, изјавио је.

  

“Пристутни су, ма не знам понедељком, уторком, четвртком. А када говоримо о великим
емисијама, они су увек присутни. Не знам шта хоће. Кад год протестују имају више
времена на РТС од нас. Проблем је у томе што кад год чујете њихове жалбе, оне су увек
о медијима“, рекао је Вучић и додао да опозицији недостају “реална политика и реалне
идеје“.
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