
Ово је декларација Бориса Тадића

Пише: Томислав Николић
среда, 31 март 2010 18:52

  (ПРЕС, 31.3.2010)  

Лидер СНС Томислав Николић у интервјуу за Прес објашњава да су напредњаци
одлучили да не гласају ни за, али ни против декларације о Сребреници зато што ДС није
хтео да прихвати њихове сугестије. Он се нада да га због оваквог става, неће
критиковати ЕУ, али ни грађани Србије.

  

Томислав Николић: Ја сам сад као у оном тамном вилајету: Ако узмеш, кајаћеш се, ако
не узмеш, кајаћеш се! Ако гласамо за декларацију коју су нам други сервирали, можда би
нам неко из ЕУ рекао: "Браво, сад нећемо да вам правимо никакве проблеме, бићете
равноправни са ДС-ом у неким сегментима приближавању ЕУ". Али, шта би рекли
грађани? Рекли би: „Коме ви то служите ако ништа ваше не може да буде прихваћено!"
Да смо гласали против, многи грађани би нам рекли браво, али би неко из Европе могао
да нам каже: „Каква сте ви то странка кад нећете да осудите злочин?!"

  

Прес: Шта вам конкретно смета у декларацији о Сребреници?

  

Томислав Николић: Смета ми то што је владајућа већина увијено прихватила
дефиницију геноцида бар у два дела. Прво, у преамбули у којој каже да је посвећена
Конвенцији против злочина геноцида. И друго, када кажу за злочин да је извршен на
начин изречен у пресуди МСП, а тако усвајају пресуду да је тамо извршен геноцид. Не
треба Србија тиме да се бави. Чим је председник Србије најавио декларацију, ми смо се
обратили јавности и затражили да Тужилаштво за ратне злочине истражи шта се
догодило у Сребреници, па како нам буде. Али, наше тужилаштво се никад није бавило
Сребреницом.

  

Прес: Сматрате ли да је ова декларација можда начин за решавање проблема у
региону, што је предуслов уласку у ЕУ?

  

Томислав Николић: Слажем се, како да не! Зато сам и поделио текст декларације СНС,
наш став о осуди злочина. Желим да очувамо и програм, идеологију СНС, не желим да
личимо на друге, нити да се свађамо са многим људима у Србији и свету. Покушавам да
углед који имамо у Србији не буде заснован на сукобима са ЕУ.
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Прес: Ако нећете сукоб са ЕУ, зашто нисте гласали за?

  

Томислав Николић: Ово је декларација Бориса Тадића. Он је прихватио цео текст и
рекао да нема промене тачке ни запете. Једини попуст је био према СПС-у, који је
захтевао да се одговорност бившег режима избаци, пошто су они бивши режим.

  

Прес: Смета вам и то што се у декларацији помиње Ратко Младић, јер га у предлогу
СНС-а нема.

  

Томислав Николић: Зашто само Ратко Младић? Што нису навели и Горана Хаџића?
Какво је то апострофирање неких које треба ухапсити? И ко то апострофира? Ова власт
је ту девет година, па нека га ухапси. Зар то Скупштина треба да каже? Па, то је рекла
држава, она га јури и тражи. Хоће ли Скупштина да говори и ко је криминалац?

  

Прес: Да ли бисте ухапсили Ратка Младића да сте на власти?

  

Томислав Николић: Откуд знам да ли бих га хапсио? Не знам да ли је жив, да ли њега и
Хаџића ико озбиљно тражи, да ли је свет убеђен да су овде... Ништа конкретно не могу
да одговорим. Кад победимо, мораћу.

  

Прес: Да ли сте о декларацији разговарали са Борисом Тадићем?

  

Томислав Николић: Размењивали смо СМС поруке поводом декларације. Он је
наговестио декларацију и рекао да ће је Скупштина донети. Није то рекла председница
Скупштине, није ни Нада Колунџија... Не, рекао је Тадић.! А ја сам хтео да за декларацију
гласа 200 посланика. Да смо сви помало попустили, имали бисмо заједничку
декларацију. Тадић је упознат са мојим сугестијама, рекао је: „Нажалост, не може ништа
да се мења".
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Прес: Ваш неутралан однос може да се тумачи као да се ви баш и не залажете искрено
за ЕУ, јер такав документ је већ усвојио европски парламент?

  

Томислав Николић: Нисам чуо да је ЕУ рекла: „Ако не усвојите декларацију, не можете
постати наш члан". Ја не могу да утичем на рад европског парламента. Србија тамо нема
посланике, па да кажемо: „Станите људи, да вам покажемо документа како је српски
народ настрадао. Немојте да издвајате само један злочин, то није добро".

  

Прес: У владајућој коалицији траје велика свађа између ДС-а, СПС-а и Г17 око поделе
плена од продаје „Телекома". Шта мислите о томе?

  

Томислав Николић: У владајућој коалицији прво кажу да све иде у инфраструктуру, али
сад Г17 тражи 600 милиона евра за НИП како би Верица Калановић могла да располаже
новцем, а да Дулић и Мркоњић поделе остатак новца... То све знам од својих извора у
Влади.

  

Такође, нови гувернер ће бити министарка финансија Диана Драгутиновић. Она леже и
буди се са Тадићевом сликом, али нисам чуо ко ће да је замени на месту министра
финансија.
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