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Лидера покрета Срце Здравко Понош изјавио је за Н1 да је европски предлог за
решавање косовског питања неприхватљив у форми у којој омогућава чланство Косова у
НАТО и УН. Казао је, међутим, да му се чини да је Вучић већ одлучио да прихвати тај
предлог и да опозиција не би требало да дели одговорност са њим.

  

  

Понош је у Дану уживо ТВ Н1 рекао да седница Скупштине Србије о Косову, најављена
за 2. фебруар, не служи за то да се демократски разговара о европском предлогу за
решавање косовског питања, већ да Вучић добије подршку да тај предлог прихвати.

  

„Немам ништа против тога да се разговара, али не треба томе дати нека велика
очекивања. Све је уосталом досад радио Вучић сам, без икакве контроле“, казао је
Понош и додао како му се чини да је председник већ одлучио да прихвати европски
предлог у ком би можда поједине ставке биле нешто ублажене.
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Упитан зар не би решавање питања Косова требало да буде надстраначко, Понош је
рекао да би можда и било да је вођено како треба.

  

„Да је то био одраз политичке атмосфере, то се тако не би радило. Овде тема уопште
није одбрана Косова, него одбрана Вучића (…) Да се брани Косово, бранили би га људи
којима је то занат, а њега бране СНС старлете, не чак ни најјачи СНС кадрове. Неки су
отишли са Твитера, а патријарх је отишао у САД да однесе тетки лек“, рекао је Понош.

  

Вучићеве изјаве да су му западне дипломате, на састанку прошле недеље, три пут
предочиле да ће Србија трпети озбиљне економске последице уколико не прихвати
европски предлог за Косово, Понош је назвао „бајкама или глупостима“.

  

Вучић, према његовим речима, то представља као уцени да не би испало да је нешто
предао, већ да се за нешто изборио.

  

Понош је оценио, међутим, да свакако постоји политички притисак на Београд да се тај
предлог прихвати, али је подвукао и да држава се би није смела ни да дозволи да дође у
овакву ситуацију.

  

„Успоравање српског напредовања ка ЕУ је свакако нешто што је било на столу, али
мислите да Вучића то брине? То је музика за његове уши“, навео је Понош и додао да
када је реч о могућем повлачењу страних инвеститора, „Вучић не брине о страним
инвеститорима, већ они брину о њему“, јер им је, како је рекао, направио амбијент да га
они чувају.

  

На питање како би он реаговао на понуду Запада у вези са Косовом, да је којим случајем
победио на председничким изборима у априлу, Понош је одговорио како је уверен да га
не би дочекале исте ствар, јер он уосталом ни не мисли како је питање Косова посао за
једног човека.

  

 2 / 3



Здравко Понош: Вучић је већ одлучио да прихвати неприхватљив европски предлог који омогућава чланство „Косова“ у НАТО и УН
петак, 27 јануар 2023 09:15

Подвукао је и да тренутни нацрт споразума, ако је веровати ономе што је објављено у
медијима, није прихватљив за Србију, јер омогућава чланство Косова у УН и НАТО, а да
Србија „остане нигде“ са минималном шансом да уђе у ЕУ.

  

Понош је рекао и да се не би одазвао позиву председника Вучића на разговоре о
европском предлогу за Косово, јер како је нагласио, са њим нема шта да се разговара
након десет година владавине током које нису поштовани ни закони, ни Устав.

  

На питање новинарке Н1 зар опозиција јавности не дугује став о питању које би могло да
драматично утиче на будућност државе, и у случају да буде прихваћен и у случају да
буде одбачен, Понош је рекао да опозиција говори нешто и самим тим што каже да неће
да разговара са Вучићем.

  

  

„Покушај да се сад опозиција увуче у разговор о том папиру је покушај да се Вучић
амнестира. Док је Вучића, неће бити доброг папира. Док је он ту, нема ничег доброг“,
поручио је Понош.

  

Говорећи о могућности да десница организује протесте у случају да Београд прихвати
поменути папир, Понош је рекао да постоји велика извесност да ће људи изађи на улице,
али да то буде Вучићева, како је рекао, „контролисана десница“ како би се дезавуисале
праве демонстрације.

  

(Н1)
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