
Вук Драшковић: Србија да уклони зид на путу према ЕУ, а то су Устав и Косово
уторак, 12 септембар 2017 15:34

Већ скоро седамнаест година крећући се ка Европској Унији (ЕУ), споро, ретко када
брже, а често и натрашке, Србија је стигла до зида, који не може ни заобићи ни
прескочити, него га мора уклонити или се зауставити и ушанчити пред њим, каже
председник Српског покрета обнове Вук Драшковић у ауторском тексту за Данас.

  

  

Устав и Косово су тај зид, а он се, каже Драшковић, уклања избацивањем из Устава
норми супротстављених европском уређењу наше државе и потписивањем споразума о
нормализацији односа Србије са Косовом.

  
  

Дијалог без верских главешина

    

Драшковић каже да ЕУ не захтева да Србија призна независност своје доскорашње
покрајине, јер ту независност, свака због својих специфичних разлога, не признаје ни
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пет њених чланица.

  

Захтева, међутим, да Србија прихвати реалност да независност Косова признаје више
него убедљива већина чланица ЕУ И УН, па је неодржива уставна преамбула по којој је
Косово аутономна покрајина под суверенитетом државе Србије, сматра Драшковић.

  

Хоћемо ли уклонити зид према Европи или ће наше дуго путовање у Европу бити
обустављено? Треће могућности нема. Истиче време заблуди да нам државни воз може
бити усмерен ка Западу, а кретати се, истовремено, ка Истоку, наводи.

  

Према његовим речима, ништа од најављеног дијалога о два кључна питања Србије неће
бити и заглавићемо се у живом песку код зида испред нас, уколико се расправа о избору
пута, о избору будућности, не пресели у парламент, у ТВ студије, у све медије, на јавне
грађанске трибине, у политичке странке, невладине организације, у САНУ...

  

Верске главешине не спомињем, јер је у модерним и демократским државама религија,
свака и свачија религија, одвојена од вођења државе, каже Драшковић.

  

Услов за слободну и демократску дебату је да нико, ма шта рекао и предложио, не може
бити сатанизован, ни од власти, ни од противника власти, ни од медија, тим пре што се
комесари неких тиражних таблоида и ТВ мрежа у Србији служе речником Пјонгјанга,
напомиње Драшковић.

  

(Данас, Фонет)
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