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(Политика, 06.11.2009)

  Поводом текста „И политичар може да промени мишљење” Драгана Бујошевића
  

Главни и одговорни уредник „Политике” Драган Бујошевић преузео је на себе улогу да
јавности демистификује непринципијелност Демократске странке Србије. Сасвим је
извесно да данас у Европи не постоји сличан пример, где главни уредник новина, у
којима влада има педесет одсто власништва, преузима на себе одговорност да се
обрачунава са непринципијелношћу опозиције. Нажалост, није ово први пут да се
наjстарије новине на Балкану упуштају у овакав посао. У сваком случају подсећамо
Бујошевића да се његове колеге у европским листовима, сагласно демократској улози
медија, пре свега баве јавном критиком и контролом власти.

  

А када је реч о наводној непринципијелности ставова ДСС-а у вези са аутономијом
Војводине коју је открио Бујошевић потребно је подсетити се истинитих чињеница. У
предлогу Устава Србије који је израдио ДСС стајала је одредба да Скупштина Војводине
доноси одлуке, а не законе. Влада Србије је 2004. године усвојила нацрт Устава који је
заправо предложио ДСС, али на изричито инсистирање Г17 плус, као њихов допринос
тексту предлога, унета је одредба којом Скупштина Војводине уместо одлука доноси
законе. На овај компромис ДСС је пристао како би се покренуо поступак за доношење
новог Устава, и са јасно изнетим ставом да ће се ДСС у Одбору за уставна питања
Скупштине Србије борити и изборити да се усвоји првобитно решење. И тако се и
десило. У оквиру оствареног националног консензуса донет је нови Устав Србије у коме
је недвосмислено утврђено да Скупштина Војводине доноси одлуке а не законе, што је
сагласно са предлогом Устава који је сачинио ДСС.

  

Тако то стоји са чињеницама. С друге стране, оно што Бујошевић превиђа, иако као
главни и одговорни уредник „Политике” то не би смео да ради, јесте да после доношења
Устава све претходне полемике падају у воду и да сви морамо доследно и дословно да
поштујемо Устав који је резултат националног консензуса и слободно изражене народне
воље. Кршење Устава, а предлог Статута Војводине непосредно крши Устав у бројним
одредбама, представља смишљено разбијање државе. Устав је темељ државе, а пред
нама је на делу рушење самих државних темеља Србије.
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