
Не радим ово због избора, него због будућих генерација!

Пише: Александар Вучић
четвртак, 13 март 2014 13:56

  

После избора, када на ред дође састављање нове владе, напредњаци ће разговарати и
са СПС, али и с другим странкама, каже у интервјуу за Курир лидер СНС Александар
Вучић.

  

Откуд то да вас сада хвале и некада најжешћи критичари, као што је колумниста
Петар Луковић? Да ли вас се плаше или су импресионирани влашћу коју имате?

  

- Не мислим да је то у питању, напротив. Две ствари су се у овој кампањи
искристалисале - прво, да неки критикују апсолутно све, показујући само мржњу према
мени. Не постоји ништа глупље него критиковати „мерцедес“ или пројекат „Београд на
води“ без икаквог аргумента осим мржње. У том смислу сам и разумео речи господина
Луковића, који би ми сигурно много тога замерио када је реч о националној или државној
политици. Али показало се такође да у Србији постоје и нормални људи, који немају ту
врсту мржње, већ који реагују на то да ли нешто урадиш или не урадиш. Мислим да
господин Луковић спада у те људе.

  

Имате ли утисак да вам се људи сада превише удварају?

  

- Не, немам тај утисак. Тај утисак неки покушавају да наметну преко друштвених мрежа,
а да вам признам, ја то нисам нигде приметио. Напротив, сваки дан чујем да сам
диктатор и аутократа. Синоћ сам чуо да сам диктатор зато што сам рекао да Ђилас неће
бити градоначелник, да је човек који не поштује своје раднике и своје предузеће. То је
ваљда најбоља дефиниција диктатуре за коју сам чуо, јединствена у целом свету.
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Чедомир Јовановић вам се отворено препоручује за владу. Можете ли да замислитевладу с њим?  - Нисам се тиме бавио и нећу о томе да размишљам док се избори не заврше. Неманикакве договоре ни са ким, осим што пратим шта људи говоре и оно што ме јеизненадило, што ме је помало разочарало јесте Тадићева изјава о „Београду на води“.Сматрао сам да пристојан човек те ствари разуме.  Хоће ли то Тадића коштати министарског места?  - Не говорим у тим параметрима, само ме је људски разочарао јер не разумем да је некоу стању да пропусти тако велику шансу за нашу земљу.  Како ви то објашњавате?  - Имам политичко објашњење, али не одобравам га и не оправдавам.  И шта сте још чули?  - Што се тиче неких других, водио сам рачуна о онима који су подстицали на рушењестабилности у Србији. Приметили сте да људи из неких тобоже социјалдемократскихпартија, као што су Ђилас, Борко Стефановић и Зоран Живковић, и људи из некихекстремистичких организација истовремено користе исти речник. Ни у чему се нисуразликовали. Видите да су свих хтели да се Србија руши, а одговоран човек мора да знада нам је потребна потпуна политичка стабилност, политички мир да бисмо могли данапредујемо, да бисмо могли да будемо нормална земља. Чувени италијанскипредседник Гаспари пре 60 година изговорио је реченицу која ми се највише допала:„Оно што радим не радим за следеће изборе, већ за следеће генерације“. И то јенајлепша реченица. Уколико народ буде указао поверење и мени и странци коју водим,то ће бити мој мото. Знам да ће моја популарност ускоро бити много мања и да ће сесмањити љубав према мени која данас постоји код великог броја људи, али ћу радитинајвећи и најбољи посао за будућу генерацију. То је моје обећање.  Неки кажу да сте расписивањем избора скратили свој политички живот?  - Зато што мене не интересује мој политички живот него будућност Србије. То јесуштинска разлика између мене и осталих.  

  Бојите ли се украјинског сценарија, мислите ли да је стање у српском друштвупогодно тле за то?  - Свако друштво је погодно. Људи код нас живе веома тешко и ја то разумем. И нећеживети лако ни следећих година. Те приче о украјинском сценарију пре свега су уперенепрво против ваше земље. Не знам шта они хоће - мотке, пушке, против кога? Ако јерушење власти циљ, за то постоје избори. Наш народ је одлично проценио шта је то - штаје позадина и шта се тиме добија. Хоћете мене да истерујете из вила и резиденција? Ја ине знам где су те резиденције на које сам имао право, које су моји претходницинаставили да користе чак и кад сам ја постао министар, и то за своје аутомобиле. Хоћели мене да јуре по дедињским вилама? Неће. Мене могу да јуре само поновобеоградским солитерима. То је бесмислено. Ако хоћете, решавајте те ствари наизборима. Зато је врло важно да сада имамо изборе. Немојте са својих пет-шест одстоподршке сваки дан да претите, нећемо с овим, хоћемо с овим... То је терор мањине надвећином. Терор у Србији нико неће да трпи. Терор, улицу, мотке нећу дозволити да седогоде. Хаоса на улицама Србије неће бити.  
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  Оштро сте реаговали на такве најаве.  - У овој кампањи сам свашта чуо о себи. Нисам ни име својих противника поменуо до пренеколико дана. Само сам једну ствар рекао - Мене вређајте колико хоћете, радите штахоћете, али да урушавате Србију и њену стабилност, то вам не дам и то вам нећудозволити. Никада. И кад опет будете мислили да треба да добијете неке изборе,имаћете шансу, само немојте сад да тражите у наредне две године, мало се стрпите, пада видите да ли ћете добити поверење људи. Мислим да је то одговоран однос премадруштву.  Имате ли информације да се спремају проблеми на бирачким местима?  - Не очекујем никакве проблеме, мада неки унапред причају, траже оправдање за својеизборне резултате. На изборима ће бити безброј посматрача, али и кад пребројитегласове, у игри великих бројева не можете много сакрити. То ће бити разлике одстотине и стотине хиљада гласова. Како ћете да рушите некоме легитимитет ако добијемилион гласова више од вас?  

  И Дачић очекује милион гласова. Хоће ли бити места за Дачића и СПС у следећојвлади?  - Ја сам увек поштовао његово самопоуздање и самоувереност и честитам му на томе,али није лако добити милион гласова у Србији. Чуо сам господина Дачића да каже какоон побеђује на изборима. Ко ће добити те гласове - о томе одлучује народ. Оно што јемени важно јесте да молим људе у Србији да изађу на изборе. То није само грађанскадужност - свако ко брине о Србији и њеној будућности треба да изађе и гласа. Гласљуди најјаче се чује на дан избора. И тај глас вреди много више од свих мотки и пушакакоје неки сањају. Зато молим људе да изађу на изборе. Да изађе више од три милионаљуди, да направимо још један демократски искорак, да се види да је Србија уређеназемља, стабилна, која има будућност и која зна како да решава своја унутрашња питања.  Нисте одговорили на питање - хоће ли СПС бити део следеће владе?  - Увек сам спреман да разговарам и с господином Дачићем и неким другим људима. Иразговараћу.  Из ваше странке је долазило много критика на рачун Дачића - да је СПС успораваореформе. Какав је ваш став о томе?  - Видите шта, само 15 дана пред изборе, раде социјалисти у Ваљеву и целомКолубарском округу. Не морам да вас подсећам шта је говорио господин Ружић, о чемуговоре многи челници СПС, затим шта се збива у Врању. Немојте да вам говорим да сунеки намерно изазивали штрајкове...  
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  Хоћете да кажете да СПС није био коректан партнер?  - Не, нећу. Хоћу да кажем да не постоји само једна страна и мој посао је да ствариразматрам објективно, а не из ускостраначког угла. Увек ћу се трудити да ствариобјективизујем, да не буде увек само тај себични приступ који сам видео у овој кампањи.Србијом неће управљати једна странка нити само један човек. Направићемо најбољимогући тим, који ће бити састављен од представника не само више политичкихорганизација него и људи који не припадају никоме, али који су стручни и признати уземљи и свету и који могу да помогну Србији. Мене сујета и партијски или лични односнеће водити при избору партнера.  Занимљиво је да ни ви ни Дачић не износите критике на рачун један другог, негокритике стижу само с нижих нивоа?  - Ми смо се договарали о стратешком правцу, о свим тешким и важним стварима у нашојземљи. Био бих некоректан човек кад бих изговорио ружне речи о господину Дачићу. Непада ми на памет да то радим зарад гласова и бацања у политичку јаму. А то би намбило лако. Могли смо да урадимо, само да смо ми хтели, да инсистирамо на некимпричама - од саслушања Бранка Лазаревића, случаја Мише Банане и све би билодругачије, али смо све препустили државним органима. Нисмо чак желели ни да тополитички коментаришемо зато што сматрам да није фер да то политичари раде. Сдруге стране, ја о овом питању не знам шта бих рекао о господину Дачићу - не могу даговорим о њему оно што он сасвим сигурно не може о мени да говори.  

  Миодраг Ракић рекао је да је Мишковић имао своје људе и у прошлој, али и у овојвласти. Да ли се то односи на СПС?  - Неки јесу били његови, то није спорно.  Који?  - Зна се шта је Драган Ђурић Мишковићу. Није то велика тајна. Али није то радио Дачић.Није Ружић ту једини. Нисам ја ишао код Мишковића него Драган Марковић Палма. Паније ишао, да простите, због креденца и ових столица на којима седимо.  Ко су још Мишковићеви савезници у политици?  - Има их колико хоћете. Ја му честитам на томе како је изградио своју мрежу.  А како ју је изградио?  - Новцем и давањем разних привилегија. И он то зна. Он у томе није крив. Он је ту биопоштенији на суђењу него многи други. Чак је поштено рекао за притиске на банке у везиса кредитима, само то нико није приметио. Људи обично траже да чују неко име насуђењу, а ово што је он изговорио је суштински важно. Мишковићев утицај није био мали.Нико га за то не гони, држава га гони за конкретна кривична дела. За ово је господинМишковић показао да је велики политички таленат. Унајмио је најбољу америчкиагенцију, која и мени и држави прави велике проблеме свуда, али ја због тога што минеко прави проблеме не могу да кажем да правна држава не сме да постоји.  

  Како мислите да покренете српску привреду?  - Већ од кредита из Емирата требало би бар 200 милиона евра да наменимо заподстицајне пакете како бисмо били успешнији од Македоније и Бугарске у привлачењуинвестиција, нарочито у ауто-индустрији. Хоћемо да будемо први у Европи и мислим дабисмо од 1. маја 2014. до 1. маја 2016. могли да успемо да све доведемо у Србију. За тонам је потребно хитно доношење реформских закона, до краја јуна или почетка јула, иако то успемо, онда ће амбијент бити другачији.   Хоће ли бити олакшица за домаће предузетнике?  - И они могу да учествују у добијању подстицајних пакета, а с друге стране, њима ћемоомогућити да лакше запошљавају људе. Ако имате 100 запослених и хоћете да запослите101, имаћете мање трошкове него да је хонорарац јер ће вам држава рећи да нећете даплаћате радне порезе ни на 99, ни на 100. радника. А даћемо још озбиљније подстицајеза оне који хоће да запосле пет, 10 или 20 људи.  
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  Зашто нисте отишли на премијеру „Београда на води“ у Кану?  - Нисам хтео да користим своју државну функцију у кампањи. Решио сам да последњихседам дана не дозволим да се слика ниједан од састанака које имам као вицепремијер,да ми не спочитавају да искоришћавам функцију у кампањи. Имаћу, као и сви другилидери странака, својих 30 минута представљања. Нећу да радим оно што су неки другипре мене радили.  Широк је фронт оних који критикују „Београд на води“. Осим Ђиласа, критиковалису га и Тадић и Коштуница. Ђилас каже да је потребна милијарда евра да би сесамо рашчистио терен за почетак градње...  - Кад Ђилас говори о милијарди, он полази од себе, зато што увек рачуна да треба да седода велика свота новца да би се задовољили сви његови прохтеви. Није то питање.Питање је да ли ћемо ми на томе зарадити или не. А не само да ће Београд на томе дазаради него ће Србија да заради, јер ће хиљаде фирми из Србије радити на томпројекту, не само на изградњи него и касније, јачаће терцијални сектор, туризам,услуге... То је ситуација у којој можемо само да будемо на добитку.  (Курир)  
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