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Председник Народне странке Вук Јеремић рекао је да је одлука о бојкоту избора
дефинитивна и да неће бити никаквих промена. На изборима ће, каже, учествовати
власт и они који на тим изборима буду глумили опозицију.

  

  

Вук Јеремић је, гостујући у емисији "Око", рекао да у овом тренутку нема услова за
одржавање избора и да се то неће променити.

  

"На изборе ће изаћи власт, режим и они који буду глумили опозицију. Изаћи ће Шешељ,
Миша Вацић, 'разне метле, четке'. За изборе нема услова и ништа се неће променити",
рекао је Јеремић у емисији ОКО на РТС-у.

  

Додао је да је циљ бојкота да се створе нормални услови за живот. Јеремић је упитао
зашто је позван на РТС и да ли само пред изборе треба да се чује другачије мишљење.
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- Зашто сте ме звали, у ову зграду нисам ушао две и по године. Да ли то значи да
другачије мишљење на РТС-у треба да се чује само пред изборе или стално? Звали сте
ме да бисмо овде глумили нормалност и да би испало да су ствари нормалне у Србији, а
мислим да нису. Да су ствари нормалне не би било питање зашто сам ја овде или нисам
овде - рекао је Јеремић на почетку обраћања.

  
  

Kakav MUK posle pitanja @jeremic_vuk pic.twitter.com/VmbLx232mM

  — Stefan Jovanovic (@JovanovicStefan) December 25, 2019    

Лидер Народне странке рекао је да када се опозиција буде изборила за нормалне
услове за живот, "тада ће бити и избора, а и свега другог".

  

"Тада ће бити прилике да се у овој земљи нормално живи и ради, а не само да се гледа
како да неко побегне", рекао је Јеремић, који је тренутно председавајући СЗС.

  

Поновио је да ће се на пролеће "десити избори без опозиције".

  

"Биће само режим у својим разним формама заступљен. Неко ће глумити власт, неко ће
глумити опозицију, али ми ћемо имати заправо фингирани покушај изборног процеса",
поручио је Јеремић.

  

Косово је питање свих питања 

  

После избора, тврди Јеремић, на ред долази питање Косова, за које каже да је "врло
вероватно питање свих питања" не само за 2020, већ и за даље.

  

"Јер, начин на који се Александар Вучић буде после тих избора понео према Косову – да
ли ће потписати или неће потписати споразум који ће Косово одвести у чланство у
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Уједињеним нацијама – зависиће какав ће тип диктатуре у Србији преовладати након
тога, да ли тип диктатуре Мила Ђукановића или тип диктатуре Лукашенка", каже
Јеремић.

  

Тврди да Косово може да постане чланица УН само српским потписом и никако
другачије.

  

Јеремић остаје при ставу да је одлука да се питање статуса Косова постави пред
Међународним судом правде била добра.

  

"Међународни суд правде је рекао да се статус Косова може одлучити само у Савету
безбедности и управо због тога Русија и Кина имају апсолутну моћ одлучивања, а они су
рекли да ће Србија одлучити. Управо због Међународног суда правде зависи од нас, а
не од неког другог", истакао је Јеремић.

  

На питање због чега се присталице независности позивају на ту одлуку Међународног
суда правде, Јеремић је рекао: "Управо због тога што им је Александар Вучић, мој велики
политички противник, најбоља, а ја бих рекао и једина шанса да икада до тога дођу, јер
неко из Србије мора да потпише. Без потписа Србије нема решења."

  

Говорећи о садашњој политици државе Србије према Косову и Метохији, Јеремић је
рекао да је "ствар доведена до тога да се очекује потпис који значи само једно".

  

Јеремић је оценио да разграничење с Косовом, за које се залагао председник Србије
Александар Вучић и други високи званичници Србије, значи приступање Косова УН.

  

"Ви не можете чути шта је политика Србије према Косову и Метохији, осим онога што
каже председник Вучић, а он каже да се залаже за разграничење. Он је то рекао јавно,
то је рекао и министар Дачић, то су рекли и многи други државни руководиоци",
нагласио је лидер Народне странке.
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"Након чега не постоји правно средство за спречавање да се две чланице УН - Косово и
Албанија, уједине у једну", рекао је Јеремић.

  

Он је упитао "да ли би Велика Албанија имала веће или мање територијалне претезније
од Косова" и "како би се та творевина односила према Српској православној цркви на
Косову".

  

Говорећи о плану Народне странке за решавање косовског питања, Јеремић је истакао
да је став странке "апсолутно Не!" било каквом акту који би дозволио пријем Косова у
Уједињене нације, али додао да се залаже за сваку врсту сарадње са приштинским
властима "зарад нормализације живота у Покрајини".

  

Опасност од стварања "велике Албаније"

  

Јеремић је оценио да, ако Косово постане члан УН, не постоји ништа што може да
спречи две чланице УН да се споје.

  

"Дакле, Албанија и то Косово, које би тако настало, као нова чланица УН, те две државе
би могле и сигурно би то учиниле – спојиле би се у једну државу, у 'велику Албанију'",
рекао је Јеремић. 

  

Упитао је какав би у тој "великој Албанији" био однос према СПЦ, која би остала у
границама те независне државе.
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  Закон о слободи вероисповести је питање опстанка и идентитета Срба у Црној Гори  За спорни Закон о слободи вероисповести у Црној Гори Јеремић тврди да је "питањеопстанка и идентитета Срба" у тој држави и оценио Влада Србије према томе има"малтене саучеснички став".  Оценио је и да чуди помирљив, "малтене саучеснички" став београдских власти премаономе што се догађа у Црној Гори поводом усвајања закона о слободи вероисповести иправном положају верских заједница.  "Утисак је да ће Вучић добити од, како каже, 'аутокефлане Црногорске православнецркве 'орден Јове Капичића', који може да буде еквивалент Ордену Светог Саве", казаоје Јеремић.  О мини-шенгену  Коментаришући регионалну инцијативу Србије, Албаније и Северне Македоније - "МалиШенген", која би требало да омогући слободан проток људи, робе и капитала кроз земљепотписнице, Јеремић је истакао да се Вучић није консултовао с надлежниминституцијама у Србији, јер би оне "Вучићу казале какве би биле последицеиницијативе".  "Када преговарате о таквим стварима, морате да тражите мишљење институција које суза то надлежне. Ништа од тих мишљења председник Републике није тражио, јер би мутада рекли да је Холандија ове године у априлу покренула суспензију безвизног режимапутовања за грађане Албаније, па је стала на пола пута. Када би сутра, послепотписивања мини-шенгена, то Холандија поново кренула и усвојила, то би имало засвоју последицу укидање безвизног режима путовања за све потписнице тогмини-шенгена, укључујући и Србију", тврди Јеремић.  Јеремић је рекао да се на тај начин „креира јединствени административни простор заприхватање огромног броја избеглица из Турске", уколико би председник ТурскеЕрдоган одлучио да их пусти ка Европи.  Упитан какав је његов план за Косово, Јеремић је рекао: "Апсолутно не било каквом актукоји би за своју последицу имао чланство Косова у УН, а свака врста ангажовања саприштинским властима која би помогла нормализацији животних прилика на територијипокрајине, а и остатка Србије, било би нешто о чему бисмо били спремни даразговарамо."  

  О афери „Крушик“ пишу светски медији, човек би очекивао да је јавни сервисзаинтересованији за то од "Шпигла"   Рекао је да о војној фабрици "Крушик" и ангажовању Бранка Стефановића, оцаминистра унутрашњих послова Небојше Стефановића, у међународној трговини оружјемса Саудијском Арабијом пишу светски медији, те би "човек очекивао да је јавни сервисзаинтересованији за то од Шпигла", рекао је Јеремић.  - Пре годину дана сам саопштио да је отац министра полиције Небојше Стефановићакроз "ГИМ" ангажован у трговину оружја са Саудијском Арабијом, у септембру 2018.Захваљујући храбром човеку Александру Обрадовићу, до јавности су дошли и документикојима се то доказује. Укључени су чланови породице функционера владајуће странке, ана штету фабрике. О томе пишу светски медији, то интересује "Шпигл" и свако би овдеочекивао да је јавни сервис заинтересованији од "Шпигла" - рекао је Јеремић, који јепотом говорио и о састанку Тонија Блера и Вучића, а да РТС ни то није пренео.  РТС није пренео ни састанак Тонија Блера, Вучића и Помпеа у Њујорку  Јеремић је упитао и да ли је РТС-у новинарски интересантна чињеница да бившибритански премијер Тони Блер, који је одговоран за бомбардовање Србије, учествује каочлан српске делегације са председником Србије Александром Вучићем на састанку садржавним секретаром САД Мајком Помпеом, што се догодило 20. августа у згради УН уЊујорку.  „О томе је известила телевизија Ал Џазира, њен дописник из Њујорка. Ја сам после тогајавно поставио питање да ли је то истина – нису одговорили ни Вучић ни Блер – а ви наЈавном сервису нисте поставили то питање“, рекао је Јеремић.  Ваш главни и одговорни уредник је Вучић?!  Питао је водитеља да ли може да предложи главном уреднику РТС-а да о томе направиприлог за Дневник 2 о томе направи прилог, на шта је овај одговорио да ће питатиВучића да ли је то тачно.  Папић је рекао да ће о Блеру питати Вучића – ако буде гост у емисији „Око“.  - Значи ваш главни и одговорни уредник је Вучић?! Ја сам рекао вашег уредника дапитате. У дневнику РТС-а треба да отворите то питање - рекао је, а потом објасниоговор на блокади испред РТС-а.  Јеремић је рекао да би могао да замисли директора РТС-а Драгана Бујошевића иглавног  уредника Информативног програма РТС-а Ненада Љ. Стефановића да „уређујуРТС и за време немачке окупације“ у Другом светском рату.  - Не желим Вучића да поредим са Хитлером, то је била једна метафора. Можда јеприкладнија метафора да бих могао да замислим те људе да уређују РТС и за временемачке окупације - рекао је Јеремић.    „Када на РТС-у будете могли да чујете детаље о ’Крушику’, сађењу марихуане на’Јовањици’ уз подстицаје државе, када будете довели Марију Лукић коју је сексуалноузнемиравао локални кабадахија из СНС-а, када будете довели вашег колегу из ГроцкеМилана Јовановића кога су покушали да убију - тада ће бити далеко мање важно шталидер опозиционе странке може да каже на РТС-у“, рекао је Јеремић.  Јеремић је истакао да га Вучић константно напада, а да овај нема прилику да одговори,с обзиром на то да га није био више од 1.000 дана на РТС-у.  - Да ли можете да замислите да се неко из опозиције појави у Дневнику. Уколико неубедите вашег уредника да се понаша као до 2012. године, неће нас вероватно ни бити -рекао је на констатацију водитеља да је Јеремић оборио рекорде од политичараопозиције по појављивању у Дневнику.  (РТС, Бета, Агенције)  
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