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О процесу европских интеграција Србије, предстојећим преговорима Београд-Приштина
и могућим последицама извештаја Дика Мартија о трговини људским органима на
Косову, говори председник Српског покрета обнове, Вук Драшковић, који је
присуствовао прошлонедељном молитвеном доручку.

  

Судбина региона зависи од Србије

  

Драшковић: „Оно што ја знам јесте да је Европа спремна да у доста чему можда
прогледа Србији кроз прсте јер је свесна чињенице да судбина целог региона, западног
Балкана, а то је бивша Југославија без Словеније, са придодатом Албанијом, зависи од
Србије. Ако нема европеизације Србије, нема европеизације целог овог региона, и онда
се заправо од малог проблема ствара велики проблем, јер су само две опције могуће:
Прва је да се цео регион европеизује, а тога не може бити без Србије; и друга је да се
цела Европа балканизује с обзиром на историјски таленат овога региона за деструкцију."

  

Глас Америке: Да ли мислите да ће доћи до озбиљне истраге у вези са извештајем
Савета Европе о трговини органима на Косову и како ће се то све одразити на будуће
преговоре?

  

“У целом свету нема до краја озбиљних истрага злочина ни прогона злочинаца јер је
савремено, такозвано хуманизовано право више на страни заштите права злочинаца,
него заштите права жртава. Значи, до некакве истраге ће доћи, али немојмо очекивати
да ће то бити откриће Америке и да ће то бити преозбиљна истрага, као што нисмо
имали преозбиљне истраге, заиста, ни за оне злочине из прошлог рата у Југославији
када је убијено на десетине хиљада људи, а по некима и до двесто хиљада, и када је
статус избеглица добило заправо неколико стотина хиљада људи.”

  

Глас Америке: Како ће се овај извештај и истрага одразити на међународни положај
Косова и на спољну политику Србије у вези са тим?
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“Не верујем да ће бити неких компликација за међународни положај Косова. Зашто - зато
што међународни положај Србије, њен међународноправни субјективитет нису довели у
сумњу ни злочини за које је несумњиво доказано да их је починила српска страна у
прошлом рату, па и на Косову. Коначно, извештај Мартија Ахтисарија, први део, готово
трећина тог извештаја посвећена је српским злочинима на Косову. Оно што је добро јесте
што је разбијена црно-бела слика да су у косовском рату постојали на једној страни
варвари - то су били Срби, и убице, а на другој страни су били анђели и жртве, а то су
били Албанци. Е, сада су се и анђели и варвари помешали, тако ће се у преговоре,
односно дијалог између Београда и Приштине, ући са једне реалније позиције кад су у
питању почињени злочини и једних и других.”

  

Глас Америке: Како оцењујете српско-америчке односе у овом тренутку?

  

“Они, срећом, напредују, али не оном брзином која би била неопходна и која би била у
државном интересу Србије. Та спорост је ипак последица неспремности, пре свега,
Београда, на велике и крупне искораке у грађењу нових мостова и нове политике према
Вашингтону и САД, традиционалном и историјском савезнику Србије. Ми се још у
Београду нисмо ослободили тог проклетог наслеђа 90-тих година. Ако за тренутак
занемаримо те 90-те године, ми ћемо да видимо да цео тај претходни период историје
карактеришу изванредни односи САД према Србији и, генерално, према српском народу
у оба светска рата. Коначно, САД су имале и посебан однос и према генералу
Михајловићу и оној пораженој и оклеветаној Србији после другог светског рата. А онда
су дошле те деведесете и политика која је заправо прекинула те односе, а та политика је
креирана у Београду, а не у Вашинготну. Мислим да смо ми још увек заробљеници и
таоци онога што се зове антисрпско понашање Америке од 90-те до 2000-те године,
бомбардовање Србије од стране НАТО алијансе, а то значи САД. Наравно да је велика
сенка и на самом Вашингтону за то бомбардовање, али истовремено ми се још нисмо
усудили да кажемо свом народу, да је та одговорност Вашингтона тим већа што је
учинио оно што је провоцирао Милошевић да се деси и што је Милошевић и желео. Ја
вам кажем, у то време био сам потпредседник савезне владе, понављам, Милошевић је
био срећан што је запад загризао удицу, што ће бомбардовати Србију, рекао је да је то
сјајна прилика да изгубимо Косово, а да за изгубљено Косово окривимо Америку и запад
и распиримо анти-америчка и антизападна осећања и страсти и Милошевић је у томе
успео, а ми још нисмо успели да разобличимо ту сатанску његову стратегију."

  

Аутор: Бранко Микашиновић
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