
Ова власт има опасне намере

Пише: Војислав Коштуница
петак, 04 септембар 2009 14:49

  (Прес, 04.09.2009)  

Признајем да ни у најгорим слутњама нисам могао да помислим да ће некоме после 5.
октобра пасти на памет да поново доноси закон против слободе медија

  

Председник ДСС-а Војислав Коштуница каже да је доношењем измена Закона о
информисању актуелна власт показала да има „опасне намере" како према медијима,
тако и према опозицији у Србији. Коштуница додаје и да је у директном разговору са
Томиславом Николићем превазишао сукоб са СНС-ом који је настао због усвајања овог
закона.

  

- Кад говоримо о новом закону о информисању, онда ствари треба назвати правим
именом. Ово је пре свега ДС-ов и Тадићев закон и реч је о антидемократском закону и
крајње опасним намерама једне неспособне и неодговорне власти. Право лице се увек
покаже када сте на власти, а садашња власт то најбоље потврђује.

  

Шта је власт овим законом добила, а шта изгубила?

  

- Власт је добила једно оружје за обрачун са медијима и опозицијом, али зато је Србија
изгубила и на њу ће почети све више да се гледа као на једину европску државу која
скоро редовно посеже за репресивним законима, било да је реч о парламенту, медијима,
јавним скуповима. Признајем да нисам могао ни у најгорим слутњама да помислим да ће
некоме после 5. октобра пасти на памет да поново доноси закон против слободе медија.

  

Како оцењујете то што је опозициони ЛДП помогао власти да изгласа овај закон?

  

- Ниједна опозициона странка није гласала за овај закон.
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Зашто је ДСС напао Српску напредну странку код изгласавања овог закона и њиховог
изласка из сале Скупштине приликом гласања кад је било јасно да власт има већину и да
њихови гласови не значе ништа?

  

- Постојао је велики отпор и напетост у целом друштву око овог закона и макар мала
нада да он ипак неће бити усвојен. У таквој прегрејаној атмосфери дошло је до
неспоразума између нас и СНС, али је он у потпуности превазиђен. Да не бисмо
дозволили власти да велику срамоту због усвојеног закона против слободе медија
прикрије и да на дневни ред стави наш наводни сукоб, Николић и ја смо се одмах састали
и решили да унапредимо нашу сарадњу засновану на познатим принципима. Дуго и
подробно смо разговарали и закључили да зарад добра и унутрашње обнове Србије
морамо још више и снажније радити на заједничким принципима које смо утврдили,
заправо које су утврдили од власти преварени, ојађени и незадовољни грађани.

  

Да ли овакви сукоби показују да грађани Србије и немају политичку алтернативу овој
власти?

  

- Нема никаквог сукоба, али зато постоји реална алтернатива овој неодговорној и
истрошеној власти. Алтернативу чине странке националне опозиције и изнад свега
најшира демократска јавност у Србији.

  

Према вашем мишљењу, може ли ова влада да дочека крај мандата или ћемо имати
ванредне изборе? И можемо ли да очекујемо после следећих избора на власти коалицију
СНС и ДСС?

  

- Кад би постојао и грам памети и одговорности у садашњој власти она не би више
ниједан дан гурала Србију у понор. Рок употребе овој власти је одавно истекао и она на
огромну штету целе Србије држи све грађане као своје таоце. Избори треба да дају нову
националну владу која ће Србију поново покренути и подигнути, а добро сте навели ко
треба да буде у тој новој влади.

  

Којим и каквим путем владајућа коалиција води Србију и шта нас чека на крају тог пута?
ЕУ, НАТО или Покрет несврстаних?
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- Србија не иде никуд, већ као мува без главе лети од једног празног обећања до другог,
од једног савезништва до другог, од једног стратешког партнерства до другог, тражећи
спас, снагу, донацију или кредит увек од неког другог. То безглаво тумарање започело је
заветом да „ЕУ нема алтернативу", да би се онда запутило широм света. Пошто је власт
унутрашњеполитички на свим пољима опустошила Србију, кренула је да исто чини у
међународним односима.

  

Шта бисте ви урадили да сте на месту премијера Мирка Цветковића и председника
Бориса Тадића?

  

- Оно што би они најмање требало да ураде јесте да јавно саопште грађанима да су их
већ толико обмањивали и варали да једино добро које сада могу да учине јесте да одмах
распишу изборе.

  

Према вашем мишљењу, да ли ће Млађан Динкић срушити и ову Владу Србије?

  

- Ова влада је настала на лажима, преварама и уз директно учешће страних амбасадора
и домаћих тајкуна. На тим трулим темељима не може да настане ништа добро и Србија и
даље пропада. Огромне лажи и преваре ће срушити Владу, а да ли ће конкретни
извршилац бити Динкић или неко други мање је важно.

  

Зашто је ваша влада поделила 288 станова по екстраповољним ценама запосленима у
Влади Србије и како је могуће да међу људима који су добили стан буде и ваша бивша
сарадница Неда Станисављевић?

  

- Реч је пре свега о решавању стамбеног питања, на основу уредбе из 2002. године,
људи професионалаца који за државу обављају тешке послове и нису везани за дневну
политику и странке, као што су то рецимо обични полицијци широм Србије. Жао ми је што
сагласно мојој политици нисмо законски регулисали ово питање. Када је реч о
функционерима ДСС-а и мојим сарадницима, нико није ни конкурисао за стан јер је
потпуно неприродно да политичари који данас јесу у Влади, а сутра више нису, добијају
станове.

 3 / 3


