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(Данас, 12.12.2009)

  

- Србија је морала да има иницијативу и да стално држи отвореним дијалог са ЕУ око
важног питања као што је Косово. Уместо тога, садашња власт је напустила дијалог и
побегла у јефтину демагогију како никада неће признати Косово, каже Војислав
Коштуница, председник Демократске странке Србије, у разговору за Данас.

  

С ким сте разговарали у Бону, на конгресу Европске народне партије (ЕПП), и какве
су поруке том приликом размењене?

  

- Дводневни конгрес је био добра прилика за бројне билатералне разговоре са
странкама које припадају ЕПП, као и са самим руководством ЕПП. Наш интерес је био да
на основу снажних аргумената које имамо у рукама покрећемо сва она питања која у
односима Србије и ЕУ треба решити сагласно нашим националним и државним
интересима, као што то чине и све друге државе. Такво је и питање Косова, јер је ваљда
први и главни циљ сваке државе да сачува своју територију и своје међународне
границе.

  

Да ли је ваша порука из Бона, да је Србији место у ЕУ, извесно ублажавање ваших
досадашњих ставова о европској интеграцији Србије?

  

- У последњих десет година заступам доследну политику према ЕУ која је заснована и
полази од наших државних и националних интереса. Ту се ниједно слово од моје
политике није променило. Представници садашње власти су направили велику грешку
када су без озбиљног дијалога, тачније речено без икаквог дијалога са Бриселом
потписали ССП, и то малтене истог дана када је већина држава чланица ЕУ признала
Косово. Поред тога потписани ССП је аутоматски суспендован, што очигледно значи да
је било довољно времена да отворимо преговоре са ЕУ о нашим међусобним односима и
да заједнички тражимо решење за Косово. Видели смо како се Чешка и Ирска боре за
своје државне и националне интересе, а суштина је да држите отвореним дијалог са ЕУ
све док се не пронађе прихватљиво решење.
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Да ли и даље мислите да ЕУ од Србије отима Косово?

  

- Морамо поћи од нас самих и од тога да је садашња власт својом погрешном и површном
политиком прихватила Еулекс и тиме фактички на све пристала. Очигледно је да постоји
сукоб интереса између ЕУ и Србије око Косова и да је интерес ЕУ независно Косово, а
да је наш природни интерес очување целовитости земље. Ако у међународним односима
не браните своју државу, можете бити сигурни да неко други то сигурно неће учинити
уместо вас. Србија је морала да има иницијативу и да стално држи отвореним дијалог са
ЕУ око важног питања као што је Косово. Уместо тога садашња власт је напустила
дијалог и побегла у јефтину демагогију како никада неће признати Косово. Озбиљна
влада не сме да бежи од сталног дијалога са ЕУ у коме износи снажне аргументе да је
целовитој Србији место у ЕУ и да истовремено критикује сваки потез који је противан
нашим легитимним националним интересима.

  

Како оцењујете иницијативу Велимира Илића о обједињавању опозиције, с
Томиславом Николићем и СНС на челу, у циљу расписивања превремених избора? 

  

- Не само опозиција него пре свега грађани хоће промене у Србији, јер је стање у земљи
изузетно тешко и сваким даном постаје све горе. Одговорност за ову агонију је на Влади
која очигледно нема снаге и нема никакву политику да се носи са све већим и тежим
изазовима са којима се Србија суочава. Све опозиционе странке треба заједнички да
раде на расписивању избора како би грађани дали свој суд ко треба да води Србију и
извуче је из ове дубоке кризе.

  

Шта ће ДСС тражити од СНС у преговорима о формирању власти на Вождовцу? На
којим ћете питањима, али и позицијама, инсистирати?

  

- То је тема о којој ће подробно разговарати градски одбори. Најважније је да се
формира општинска власт и ради у интересу Вождовца, јер је макар за ту општину било
више него довољно избора.

  

На која питања би уједињена опозиција морала да стави акценат? Колико би за вас
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била прихватљива јасна проевропска платформа опозиције?

  

- Пошто грађани једва састављају крај са крајем и социјална криза се продубљује, а нови
подаци указују да је већ 70.000 фирми у блокади, уверен сам да је тежак реални живот у
Србији и излазак земље из кризе најпрече питање за све политичке странке. Експерти
који су проевропски оријентисани процењују да би Србија могла 2020. године да уђе у
ЕУ. Грађани до тада морају да преживе и пронађу посао за одржавање својих породица.
Дотле одговорна влада треба да води стални дијалог са ЕУ о проналажењу решења да
целовита Србија заузме своје место у ЕУ.

  

(Аутор: Л. Валтнер)
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