
Саша Јанковић: За мене је Косово део Србије, али реалност је таква да ми не можемо да кажемо да је Косово под влашћу Србије
понедељак, 20 март 2017 14:06

 Лука Максимовић је легитиман председнички кандидат. Не осећам да он мени одузима
гласове. И нису то моји гласови. То су гласови грађана Србије и они потпуно слободно и
објективно бирају.

  Грађани не само да гласају него и бирају председника Републике и треба да изаберу
потпуно слободно, каже у разговору за Данас Саша Јанковић, кандидат групе грађана
"За Србију без страха" за председника државе, одговарајући на питање има ли бојазни
да ће део бирача који су се ломили да ли гласају за њега сада отићи Луки Максимовићу,
алијас Белом Прелетачевићу, и да ће Јанковићу умањити резултат.

  

* Да нисте кандидат, да ли бисте гласали за њега?

  

- То је сувише теоретско питање. Председнички сам кандидат и водим своју кампању, а
желим најбољи могући успех осталим кандидатима.

  

* Зашто нећете да подржите Вука Јеремића ако уђе у други круг а ви не?

  

- Никад то нисам рекао.
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* Значи хоћете?

  

- Нисам ни то рекао.

  

* А зашто не кажете шта ћете да радите?

  

- Зато што је сада први круг. Кад буде други, причаћемо о томе.

  

* Од чега ће зависити ваша подршка некоме?

  

- Од тога ко ће бити у другом кругу.

  

* С обзиром на ставове о Косову, РС, Русији, који су у великој мери слични са
Јеремићевим али и Вучићевим, због чега мислите да би се неко ипак определио за
вас а не за Јеремића? Шта је то што вас разликује од Јеремића?

  

- Не желим да причам о појединачним кандидатима. Грађани не треба да цене на основу
приче. Александар Вучић је некад, и дан-данас, сјајно причао. Али када би то што прича
била реалност, ја бих гласао за њега. Али то је све само не реалност. Грађани треба да
цене дела. Шта је ко радио и у ком моменту када је могао нешто да ради. Мислим да сам
оним што сам радио показао да то што причам није само очекивање него у највећој мери
реалност односно извесност како ћу радити.

  

* Ако грађани треба да бирају између нечијих дела и на основу тога гласају, како
бисте упоредили ваше и Јеремићево дело?
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- Не знам шта је господин Јеремић радио по питању слободе медија у Србији, владавине
права, урушавања институција, уништавања економије, рушења независности судства,
обесправљивања грађана у Србији. Верујем да би он, као и други кандидати, као и Лука
Максимовић и Саша Радуловић, желео да ради добре ствари. Али знам шта сам ја радио
и сигуран сам да ћу то са позиције председника Републике моћи да радим ефикасније,
јаче, шире и без трунке компромиса.

  

* Зашто нисте храбрије искорачили у ставовима према Косову, РС и Русији? Тиме
сте вероватно изгубили део бирачког тела. Да ли су ти ваши ставови искрени или то
говорите свесни да ћете тиме привући већи броја бирача, јер људи ипак не желе да
чују реалност коју добро перцепирате када кажете да постоји граница са Косовом?

  

- Ваше питање је контроверзно и противречно. Није овде у сукобу реалност и храброст,
него реалност опредељује моје изјаве према Косову и другим сличним питањима. Није
ово такмичење у храбрости. Храброст сам показао у неким другим стварима када је
лична храброст била у питању. Не треба да се такмичимо у томе колико ће наше изјаве
храбро да звуче или звече. Реалност је таква да ми не можемо да кажемо да је Косово
под влашћу Србије јер наше институције немају моћ да спроводе законе на тој
територији.

  

* Да ли је Косово део Србије?

  

- За мене јесте. Косово је део Србије коме је Србија дала посебан статус након
конфликта који се десио на његовој територији и због којег су неке људске судбине
трагично завршене. Али то не значи да је то што се десило у једном кратком историјском
периоду опредељујуће за будућност. Желим да се у овом моменту фокусирам на оно што
је реално. А реално је да све своје дипломатске и друге активности усмеримо на јачање
квалитета и права грађана Србије на Косову. Тамо су нажалост обесправљени грађани
неалбанског порекла. Косово је као тачка на мапи место где људи имају најмање права
на европском континенту. Пре свега неалбанско становништво. Ако су нас могли да
бомбардују са образложењем кршења људских права, реално је да све своје активности
усмеримо да подигнемо ниво остваривања права Срба и неалбанског становништва на
Косову и на очување српских културних, историјских и других корена.

  

* Рекли сте да треба оставити будућности у којој ће се Србија демократски и на
сваки други начин развијати те ће Албанци са Косова у таквој Србији желети да
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живе. Очекујете дакле да у будућности Албанци са Косова пожеле да немају своју
државу и пониште своју независност.

  

- Албанци са Косова имају своју државу. У овом моменту они је не виде као своју. Али у
овом моменту Србија јесте држава која мора да обезбеди Србима и Албанцима,
Бошњацима, Хрватима... који су грађани Србије, сва могућа права. У овом моменту она их
не обезбеђује ни Србима. И Срби одлазе у никад већем броју из ње. Није ми тешко да
схватим зашто се неко бори за независност Косова, али ми је много теже да прихватим
да због озбиљних грешака па и злочина које смо правили, а било их је и с друге стране,
за целу историју треба да запечатимо да део територије на којем је настала српска
средњовековна држава није Србија. Верујем да до тога не смемо доћи ратом и
конфликтом, него тиме што ћемо бити земља у којој људи желе да живе, а не да из ње
одлазе.

  

* Премијер се састао са канцеларком Немачке која каже да је Србија на добром путу
и да се реформе спроводе. Како тумачите те похвале?

  

- Страшно лицемерно. Оне служе за нашу унутрашњу употребу, да би Александар Вучић
могао да каже да је гарант и фактор стабилности. Потпуно супротно. Он је гарант и
фактор нестабилности у нашем региону.

  

* Дакле Ангела Меркел је пристала својим похвалама да се меша у унутрашњи
политички живот у Србији?

  

- Ангела Меркел се састала са премијером који са те позиције води председничку
кампању и злоупотребљава је на најгори начин. Наши међународни партнери и
дипломате уопште не могу да појме степен злоупотребе који он сваког дана ради.
Сигуран сам да она то није свесно урадила. Али он свесно злоупотребљава и иде тамо,
понизно се понаша пред онима за које сматра да су јачи од њега да би се вратио у земљу
и сву фрустрацију искалио на грађанима. По питању Косова и многих других значајним
питањима дао је и више него што се од њега тражи за тај привид уважености у свету.

  

* Да ли планирате да одете у посету или позовете председника Косова?
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- Не, немам такав план.

  

* Хоћете ли као и ваши претходници одржавати блиске односе са Милорадом
Додиком?

  

- Милорад Додик је легално изабран представник РС и наравно да је обавеза Србије и
свих њених институција, пре свега председника Републике, да одржава контакте са РС
и њеним представницима. Оно што је лоше је што се од РС такође прави нека врста
таоца за различита политичка и унутарбосанска и регионална и глобална разврставања.
Само оно што је у најбољем интересу грађана мора да опредељује поступке свих
руководилаца.

  

* Зашто нисте за увођење санкција Русији? На који начин би то Србији штетило?
Плашите се да ћемо изгубити подршку у УН око Косова?

  

- Санкције се не уводе да нам не би нашкодило да их уведемо. Него зато што постоје
разлози да их уведемо. Ти разлози опет треба да буду државни а не дневнополитички
да би неко направио бирократски напредак у неком наводном европском путу Србије, а
суштински Србију водио све даље и даље од демократске Европе. Када ми и ако ми неко
презентује необориве разлоге због којих једна земља треба да уведе санкције другој
земљи, при чему је та земља која уводи санкције јако јако мала у односу на ону која је
јако јако велика, онда ћу се у складу са тим аргументима и понашати.

  

* Кажете да се власт Александра Вучића не може поправити. Како ћете онда
сарађивати са владом СНС?

  

- То не сме да буде влада СНС. Оно што наше политичке странке, пре свега СНС, никако
не схватају јесте то да оног момента кад неко постане министар у влади он је министар у
Влади Србије а не министар у СНС. Све политичке странке мораће да схвате да
државне функције не користе за страначке циљеве. Мој посао, као и посао било ког
државног функционера, мора да буде опредељен и одређен оним што Устав и закони
кажу да морамо да радимо. Једна од тих ствари је да сарађујемо у интересу грађана.
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Дакле недопустив је став да председник владе или државе неће сарађивати са оним
другим зато што је онај други из једне друге или ниједне странке. То је став који
пропагира Вучић и који је један од доказа да он не схвата шта је држава. Он је државу
потпуно помешао са странком, а странку потпуно помешао са својом породицом.

  

* Зашто дозвољавате да преко подршке вама ДС покушава да грађани забораве
све лоше што су урадили?

  

- Не знам да ли то ДС покушава. И ако покушава, знам да грађани неће заборавити. Није
циљ да се забораве грешке. Док сам био заштитник грађана ДС је била најзаступљенија
у Скупштини и Влади. Највише сам критиковао њихове грешке. Није циљ да се грешке
забораве него да се не понове. Ако је ДС научио из својих грешака, и више их неће
понављати и одлучио да се врати изворним принципима због којих су настали, мени
може да буде само драго ако моје појављивање на политичкој сцени може да пробуди
само најбоље у свима и потисне лоше особине. Али грађани неће заборавити, нисам
заборавио ни ја. Потцењивао би грађане Србије свако ко очекује заборав.

  

* Шта ћете радити уколико не постанете председник? Хоћете ли основати групу
грађана, покрет или странку?

  

- Треба прво скочити па рећи хоп. То је тема о којој ћемо причати ако до те ситуације
дође. У овом моменту се припремам да будем што одговорнији, ефикаснији, учинковитији
председник Србије.

  

Корак ка независности Косова дат на тацни

  

* Да сте председник, како бисте реаговали на одлуку Косова да је имовина на
СФРЈ њихова?

  

- Тражио бих да се уложе сва правна средства како би се та одлука владе у Приштини
поништила. У Бечу је склопљен споразум о сукцесији који предвиђа механизам за
републике бивше Југославије које су се издвајале из Југославије. Косово није било
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република. Оног момента када прихватимо валидност такве одлуке из Приштине, тог
момента смо практично предали државну имовину и формално и правно косовским
властима. То је још један од корака независности које Вучић даје на тацни, а при томе
жртвујући и држећи као таоце људе, Србе на Косову.

  

(Данас)
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