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Пише: Томислав Николић 
понедељак, 14 јун 2010 13:43

  

(Прес, 14. 6. 2010)

  

На дан када ЕУ треба да одлучи да ли ће коначно да прихвати ратификацију ССП-а са
Србијом, који је потписан пре две године, лидер СНС-а Томислав Николић најављује да
ће у Бриселу од челника ЕУ тражити јасан одговор на питање: кад ће Србија да уђе у ЕУ
и шта све треба да уради да би до тога дошло.

  

Да ли сматрате да Србије више нема времена за губљење и да јој је преко потребан
велики договор највећих странака како би се решили кључни проблеми?

  

- Морам да вам признам, на недавном пријему у Амбасади Русије разговарао сам са
неким људима из ДС-а. Пошто сам већ оптужен да сам резервна странка Тадића, његова
штака и шта још не, рекао сам им? "Ево, ми смо најгори на свету, али када ћемо сести да
разговарамо отворено о најважнијим питањима у Србији?"

  

Какав сте одговор добили?

  

- Одговор очекујем, као што очекујем да почнемо да се договарамо око важних ствари
које се тичу свих грађана Србије. Хајде да се договоримо око најважнијих питања, па
нека влада онај ко победи на изборима.

  

-У наредних месец дана имаћу посету Бриселу и разговоре са званичницима ЕУ, на
којима ћу тражити јасан одговор на питање кад Србија може да рачуна на чланство у
ЕУ. И да нам јасно кажу шта све ми треба да урадимо да бисмо постали чланови ЕУ -
каже Николић.

  

Власт годинама обећава грађанима ЕУ, али с друге стране, грађани од тога имају
реално мале користи. Сад и ви радите то исто?
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- Проблем је што наш европски пут дуго траје, а док не не стигнете до бенефиција које
ЕУ има, имамо само трошкове. Дижемо цене на европски ниво, од енергената до
комуналија, уводимо европске стандарде, укидамо неке бенефиције, подижемо
безбедносне услове... а све то плаћају грађани. ЕУ помаже ове процесе кредитима, али
њих треба вратити. Због тога морамо брже ка ЕУ и зато нам треба отворен разговор са
Бриселом. Морамо да знамо кад можемо да рачунамо на то чланство. Нека нам кажу у
ком је то року, а ми ћемо донети све потребне законе. СНС ће подржати све
проевропске законе уколико постоји један објективни рок у коме ће народ коначно да
осети погодности тога.

  

А ако вам кажу: "Извините, али због кризе ЕУ се више неће ширити", као што
више-мање јасно говоре Немачка и још неке земље Уније?

  

- Прво желим да такав одговор чујем од њих, да то чујем у Бриселу јасно и гласно. Али,
мислим да Србија не може да одустане од пута у ЕУ, десет година смо на том путу. За то
време требало је да радимо нешто, да испуњавамо све услове, али и да нам ради
привреда, пољопривреда. Међутим, ми смо све запоставили чекајући да нам с неба
падне Европа.

  

Шта ће СНС да ради уколико у Бриселу добијете одговор: "Сачекајте на чланство
још десетак година"?

  

- Онда нам требају нови избори одмах и потпуно нови концепт. Прво да рашчистимо шта
се десило. Јер, не могу више да слушам како је овај богат јер је криминалац, како је овај
политичар лопов, како је онај продао оно. Да видимо шта је тачно и да криминалци буду
у затвору. Онда да отворимо питање ЕУ, али истовремено и Европа и Русија. Да видимо
хоће ли се они отимати о нас или не, да ће да се такмиче у томе ко ће више да уложи у
Србију. Да видимо можемо ли да сарађујемо са обе стране, или ћемо морати да се
определимо за једну, што би било погубно. Надам се да никад нећу морати да бирам
између Русије и ЕУ. По рођењу, традицији, ја сам русофил. Али, видим да су највећи
стандарди по којима су људи уредили животе у западној Европи, да су пројекти и
капитал у западној Европи, а све то нама треба.

  

Да ли сте ви данас мањи проевропљанин него када сте се одвојили од СРС-а?
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- Шта значи проевропљанин? За мене проевропљанин не значи елеминисање
"проруског" и ја сам проевропљанин на тај начин. Међутим, на ваше питање ћу
одговорити да мој проевропски ентузијазам није порастао у последњих годину дана. Још
је на веома високом нивоу, али, нажалост, не знамо о чему расправљају Србија и ЕУ, као
што ниједан грађанин Србије не зна има ли додатних услова, постоје ли уцене. Али, код
мене је на врло високом нивоу жеља да Србија иде у ЕУ.

  

Како видите последње поруке Бориса Тадића везане за бизнисмене?

  

- Мислим да је Борис Тадић, као председник ДС-а који се припрема за изборе, проценио
да ће против њега бити углавном гладни и сиромашни. Значи, најшири и најсиромашнији
слој становништва који је створила његова владавина у последњих 10 година. И он је сад
у раскораку, да ли да настави да сарађује са богатима које је створио, или да се окрене
сиромашнима које је створио.

  

Значи, критику Тадића на рачун привредника видите као предизборну кампању?

  

- Кад је победио, ДОС је затекао људе за које је тврдио да су се обогатили у време
Милошевића, а преко леђа народа. И донели су закон о порезу на екстрапрофит који су
платили сви за које је утврђено и ДОС је тада рашчистио са питањем богаташа! Од тада
постоје Тадићеви тајкуни! Не знам шта значи окретати народ против богатих људи, па то
је најлакше. А хоће ли народ због тога бити богатији, да ли ће да живи боље? Неће!
Тадић покушава да постане српски Робин Худ, да отима богатима и даје сиромашнима.
Али, он то нема право то да ради, то је урађено 2001. И тада је то урадио неко
способнији од њега, Зоран Ђинђић.

  

Како ће се СНС понашати према крупном капиталу када дођете на власти?

  

- Ја нема контакте ни са ким од богаташа, СНС их није створио, али ће их затећи кад
дође на власт. Никоме од њих, који запошљавају стотине хиљада радника, нећу да
отежавам пословање, али ће надлежне институције да проверавају да ли раде по
закону. Убеђен сам да данас привредници раде у складу са законом, а за оно што су
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тврдили да је било мимо закона, то им је једна власт већ опорезовала. И то ова власт
која нас сада убеђује да су они тада радили мимо закона.

  

Сви знају да пре уласка у ЕУ, кад год, морамо да решимо три проблема: Косово,
Ратко Младић и НАТО. Како би СНС решио ове проблеме?

  

- Да кренемо од лакших, НАТО. Србија има Устав и одлуку Скупштине да смо војно
неутрални. Много тога би морало да се промени, и сам Устав, да би Србија ушла у НАТО.
Лично сам против уласка у НАТО, али бих морао да прихватим и супротну одлуку
уколико на референдуму тако одлучи већина грађана.

  

Хапшење Ратка Младића?

  

- Потез на који се породица одлучила, да Ратка Младића судски прогласи мртвим,
покренута је из неколико разлога. Један је тај што се шушка да је Ратко Младић
преминуо. У прилог томе говори медицинска документација пронађена пре више година,
у којој се наводи да Младић без озбиљне лекарске неге не може дуго да живи...

  

Питање је како бисте ви решили проблем Младића?

  

- Добро... Али волео бих да једног дана видим наслов "Тадић: Извињавам се, нисмо
успели да ухапсимо Младића". Па, да медији питају: "Али Младић је услов за улазак у ЕУ,
а ви председниче кажете да не можете да решите проблем и због вас не можемо у ЕУ"...

  

Да ли Србија треба да има много бољу сарадњи са САД?

  

- Наравно.
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А да ли бисте подржали предлог да један број наших војника оде у Авганистан?

  

- Не, јер не верујем да би САД рекле: "Прекидамо дипломатске односе са Србијом ако
нам не дате војнике за Авганистан".

  

Наравно да то неће урадити, али би били јако задовољни ако би им Србија и симболично
помогла у Авганистану?

  

- Знам, али постоји општи став СНС-а који још није промењен, а он гласи да Војску
Србије можемо да шаљемо у мисије по свету само под заставом УН. И ако у Авганистан
крену снаге УН, нека иде и наша војска.

  

Господине Николићу... Младић?

  

- Уколико је хапшење Ратка Младића испуњавање захтева и обавеза које је Србија
преузела, ја ћу када будем на власти испуњавати захтеве и обавезе које је Србија
преузела.

  

Питање Косова и Метохије?

  

- За Србе нема избора. Србија полаже право на територију Косова и Метохије, а то су
папири, а Албанци кажу да полажу право на територију Косова, а то су Албанци у
селима и у градовима. ЕУ каже ми смо неутрални, неке државе су признале Косово,
неке не, а Суд правде треба да донесе мишљење. Питер Фејт на Косову већ говори да
ће одлука суда да буде ни тамо ни овамо... И зато Срби и Албанци треба да разговарају
потпуно озбиљно о Косову, да свако потражи свог заштитника на тим великим
разговорима и да разговори почну што пре. Да на крају преговора сви буду помало
задовољни и сви много незадовољни. СНС, док је у опозицији, не може да преговора са
званичницима у Приштини.
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Да ли ћу погрешити ако кажем да сте ви за поделу Косова?

  

- Не могу то да вам кажем. Разговарао сам са високим званичницима и једне и друге
стране и видео да нема разумевања за идеју поделе Косова.

  

Али, залажете се да питање Косово решимо једном за свагда.

  

- Кад сам пошао у рат у Славонију 1991. мислио сам да то чиним да не би ишла моја деца.
Кад је мој син отишао 1999. мислио да он то чини да не иду његова деца. Његов син биће
пунолетан за 12 година и не дај боже да и њега чека некакав сукоб у коме би морао да
учествује.

  

Колико је решење за Косово у нашим рукама?

  

- Решење није код нас, у то сам убеђен.

  

Власт у Србији, уместо да решава, сама прави афере као што су кофер, сателит...

  

- Не знам шта је афера "Кофер", јер њу нико није отворио. Имали смо један судски
поступак који је трајао годинама... све до реформе правосуђа. Онда је појавила вест да
је изабрано ново судско веће у афери "Кофер" и да је поступак на почетку. Двадесетак
дана касније донета је ослобађајућу пресуду, што говори да суђења није ни било. Зато
ово зовем афера "пресуда за кофер". Ево, прођите на црвено, па ће вам суђење трајати
три, четири месеца! Значи, неко је наредио да се ти људи ослободе! Не могу да се
изјашњавам о пресуди, али могу о људима који су је донели.

  

А афера "Сателит"?
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- Упознао сам Првослава Давинића, знам да је систематичан и гарантујем да је спремио
документацију за суђење у којој ће, верујем, бити свега, свачега и свакога. Афера је
огромна, у њу су умешани многи, многи су знали. Није то могао да уради само министар
одбране, није могао ни Маровић. Неко из Србије је морао да одлучи.

  

Ко?

  

- Ја њих зовем "Тадић", а нека он каже ко је тада владао Србијом.

  

Тадић каже Војислав Коштуница.

  

- Добро, Коштуница... Али, да видимо ко је тада био министар у Савезној влади, која
странка је водила државу, ко је имао највише министара. Пре неки дан на седници
Владе Динкић је предложио неки закон, а један министар из ДС-а устао и рекао: "Је л'
хоћете да идемо сви у затвор?" Па, зар је могуће да у тадашњем Савету министара и
Влади Србије није било неког паметног да каже: "Станите људи, нећу да идем у затвор
зато што треба да платимо 40 милиона евра за изнајмљивање војног сателита"?! А ако
није било паметних, сви нека иду и затвор или нека сакупе новац да плате ову штету.
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