
Вук Јеремић: Вучић је кукавица, а такви су спремни на највећа непочинства - неће бити тајних дилова са њим
субота, 09 фебруар 2019 14:05

 Председник Народне странке Вук Јеремић изјавио је да је председник Србије и СНС-а
Александар Вучић изузетно "плашиљив човек", али да су кукавице у стању да у свом
страху почине и највећа непочинства, и да би зато требало бити веома опрезан.

  

  Јеремић је у интервјуу сарајевском листу "Дневни аваз", упитан да ли ће се преговори
Приштине и Београда завршити позитивним исходом, одговорио да "мисли да неће, јер
Вучић лаже".   

"Он увек лаже - патолошки, без изузетка. У Србији је већ велики број људи који су то
схватили. Али он лаже и све своје међународне саговорнике, и не верујем да ће се то
позитивно завршити. Мислим да је његова идеја да се у последњем тренутку извуче, а
да покуша да окриви неког другог у за то. Али ја то не могу да тврдим јер немам с њим
никакав контакт, као и нити с било ким из његовог окружења", навео је Јеремић.

  

Јеремић је додао и да Вучић није најстабилнија личност.

  

"Он једно мисли данас, а сутра нешто сасвим друго. То је човек видно нарушеног
здравља, тако да би све у вези са њим требало узимати с великом дозом резерве", рекао
је Јеремић.

  

Јеремић је, поводом протеста који се шире Србијом, рекао да "нема више назад".
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Он једно мисли данас, а сутра нешто сасвим друго. То је човек видно нарушеног
здравља, тако да би све у вези са њим требало узимати с великом дозом резерве

    

"То више неће моћи да се врати у боцу. Људима је стварно доста. Доста им је
понижавања, малтретирања - што психичког, што економског, што физичког. Људи
чезну за елементарном нормалношћу", навео је Јеремић.

  

Јеремић је истакао да су протести борба за „базичну демократију“, каква је у Србији
успостављена 2000. године.

  

"Тада је у Србији успостављена демократија, које више нема. Она је у Србији
суспендована, као и демократске институције", рекао је Јеремић.

  

Упитан како како ће Вучић завршити, односно да ли ће предати власт или ће бити нових
избора, Јеремић је одговорио да неће бити више ниједних избора каквих је било у
последњих неколико година.

  

"Опозиција више неће учествовати на изборима док се не осигура да они буду слободни
и поштени", рекао је Јеремић, и додао да опозиција више неће давати легитимитет било
којој актуелној или будућој институцији која не буде изабрана под нормалним условима.

  

 Лидери опозиције могу да очекују позив од Вучића, али не треба да праве тајне
дилове са њим

  

"Када имате на улици толико људи, не можете их занемарити, морате да им изађете у
сусрет. Лидери опозиције могу да очекују телефонске позиве Вучића, позив на састанак
да се посаветују како да се изађе из овог лудила. Мислим да су неки разговори већ
обављени, али немам доказе за то. Нема тајних дилова и преговора с диктатором", каже
Вук Јеремић.

  

 2 / 3



Вук Јеремић: Вучић је кукавица, а такви су спремни на највећа непочинства - неће бити тајних дилова са њим
субота, 09 фебруар 2019 14:05

  Лидери Савеза за Србију Драган Ђилас и Вук Јеремић састали су се у Бриселу сапредставницима Европске комисије, са којима су разговарали о политичкимпревирањима у Србији и захтевима грађана који сваке недеље протестују широм земље.Јеремић је у Новом дану рекао да су у ЕУ били доста прагматични и рационални и да јеСЗС релевантан политички актер.  "Велике силе су такве, понашају се у складу с оним што дефинишу као интерес. Да бинаставили да остварују интересе на овом простору морају да имају ангажман са свимрелевантним политичким актерима. До сада су имали само једног партнера – Вучића.Након што су протести почели да се шире и добили своју артикулацију, Споразум снародом, форматирао се један пол који је битан, легитиман и у расту, са којим ће моратида се разговара".  У разговору с посланицима Европског парламента, Јеремић је поручио да су говорили ослободи медија и злоупотреби државних ресурса, што, како наводи, за њих није ништаново.  "Разговарали смо који кораци доводе до промене система, постигли смо висок степенсагласности. Кукан није једини с ким смо разговарали. Разговарали смо спредставницима ЕК, с људима који воде институције, НВО. Главни утисак нам је да немаизненађења када Фридом хаус прогасли у извештају да Србија више није слободназемља. Друга ствар је понашање мисије Србије, то је показатељ како функционишепартијска држава. За тај скуп у парламенту, шест, седам људи из наше мисије сепријавило да чује шта имамо да кажемо, али нико се није појавио. Рекли су нам да јеамбасадорка забранила било коме да дође на скуп. Амбасадорка је звала људе с којимасмо се састајали и све најгоре је говорила, рекли су нам људи с којима смо се срели. Чакје и тражила да нас не приме. Потпуна злоупотреба државних органа", рекао је Јеремић.  Хрватски европарламентарац Иван Јаковчић рекао је да је разговор у Бриселу салидерима српске опозиције, Јеремићем и Ђиласом, био "користан и занимљив", али и даније добио јасан одговор на два питања - како мисле да уведу Србију у ЕУ с Дверима иреше односе с Косовом.  "Што се тиче ЕУ, Споразум са народом је врло експлицитан што се тиче европскихвредности. Нема дилеме да смо сви за европске вредности, норме и стандарде, постојеони који су мање или више ентузијасти по питању ступања у чланство. Али то нијереалност за Србију нити било којиу другу земљу Западног Балкана. Али на европскереформе смо се сви обавезали, па и Двери".    Новинар ББЦ који ме је интервјуисао, и мене и Вучића, ми је рекао да му најближисарадници Вучића говоре да протесте финансира руска обавештајна служба. Верујем даРусима говоре да финансира ЦИА. Разлог што Вучића виде тако је што глумећи Титаигра на две стране, а све се своди на лоше одглумљеног Шојића    Дејвид Мекалистер ће се састати са нама када дође у Србију. Видели смо се с њим,потврио нам је.  На питање да ли је у Бриселу међу темама било и Косово, Јеремић каже да јесте, и да суим пренели да нису спремни да потпишу акт који би омогућио Косову столицу у УН, алида су спремни за дијалог како би се постигао договор о нормализацији животнихприлика. Док се пропагирају тензија и мржња, не може доћи до имплементациједоговореног, каже Јеремић.  "Већина људи у међународној заједници Вучића доживљава онако какав јесте -примитивни кловн коме се не може веровати. То тврдим на основу разговора које имам сљудима, јавним наступима и преносима. С изузетком Орбана, Ердогана, Раме и Тачија,њега не доживљавају као некога на кога могу да се ослоне на дуже стазе. Због тога иправе разне врсте притисака, јер му не верују да ће испунити оно што је рекао. Што сетиче Косова схватли су да нема брзих решења, покушаће да натерају Вучића да испуниобећање и стави потпис на обавезујући споразум. Верујем да ће схватити да је лагао ида ће га пустити низ воду".  Председник Народне странке је претходних дана боравио и у Њујорку у Уједињенимнацијама, на коме се расправљало о реформи УН.  "Тај скуп је привукао велику пажњу, а дешавао се на маргинама одређених стваривезаних за Србију, пре свега на одлучивање Савета безбедности о фреквенцијиодржавања седница о извештајима УНМИК-а. По први пут од 1999. од кад је усвојенаРезолуција 1244, када је одлучено да ће бити четири седнице, сада је то смањено.Разговарао сам с људима како су Русија и Кина на то пристале, одговор је био – виидете према договору који ће подразумевати столицу Косова у УН. Види се из новина иизјава председника да идете у другом правцу", рекао је Јеремић.  Он је истакао да је и у Њујорку имао одређених проблема.  "Ја имам право на доживотни ВИП пас за улазак у зграду УН. Само треба да се обновина пет година. Мисија Србије није хтела да потпише рутински папир да је добијем тај пас.Гутереш се констернирао и он ми је то потписао. То је таква врста понижења и слањесигнала да смо партијска банана држава".  Власт променити на изборима, али не под оваквим околностима  Јеремић је рекао да ће власт бити промењена на изборима, али не на изборима "подоваквим околностима". Каже да ће наставити да генеришу притисак на власт крозванинституционалне активности, пре свега кроз протесте, али и ускраћивањелегитимитета актуелним институцијама. На питање да ли би волео да избори будурасписани, Јеремић је одговорио потврдно.     "То би имало ефекат пуне хомогенизације опозиционог простора. Верујем да би свистали у опозициони фронт. Ако их не буде, биће сложенији сценарио. Имамо зацртанредослед корака. Прва етапа је формирање СЗС где су неке странке оставиле пострани различитости. Следећа фаза је Споразум са народом, који је проширио фронт.Трећи корак је промена система, која долази након што режим буде приморан дареформатира аутократски поредак који се погоршао".  Како је рекао, Вучић нема рикверц, иде ка провалији и реагује тако што ради некествари које раније не би урадио.  "Никада не би Бабић поднео оставку, онај дечко који је носио вешала не би био пуштен,не би био ухапшен председних општине Гроцка. У међународном простору га сви питајувезано за ствари које очекује да уради. Када имате на улици толико људи, можете битидалеко демократскија држава, и не можете да занемарите ту чињеницу и морате да имизађете у сусрет. Могу опозициони лидери да очекују телефонске позиве Вучића дапоразговарају, да се посаветују, да их зове на састанак како да се изађе из овог лудила.Мислим да су неки разговори обављени, али немам доказе за то. Нема тајних дилова ипреговора са диктаторорм. Уколико не будемо максимално солидарни, ово што имамоданас ће се распрштити. Огромна је одговорност лидера опозиције да испуне очекивањаграђана који протестују".  Представници опозиције, одговарајући на позив организатора протеста "1 од 5милиона", усвојили су текст Споразума са народом од седам тачака, као предлог скупамера за обезбеђивање поштених избора и враћање демократских начела и владавинеправа након победе над режимом Александра Вучића. Јеремић каже да се СЗС залажеза јединство опозиције, за које верује да ће бити потпуно.  "Постоје разлике у политичким ставовима, али и један заједнички именитељ који смодефинисали корз 30 тачака и проширили у споразуму. Да би у потпуноститранспарентно и отворено испунили минимум који смо обећали, определили смо се за тода у прелазну владу уђу људи који су стручни и немају амбиције да наставе ангажман ујавној управи после годину дана. Они би се обавезали на то. То су људи који желе даураде као једну врсту услуге јавности. Нећемо да изађемо с именима јер би онда онибили изложени медијској тортури. Пре избора наравно да ће се знати ко су ти људи".  Говорећи о протестима, Јеремић је рекао да су спонтано организовани и финансираниод стране људи који на њима учествују. Додаје да СЗС сноси један део трошкова,истичући да су у питању скромна средства.  "Новинар ББЦ који ме је интервјуисао, и мене и Вучића, ми је рекао да му најближисарадници Вучића говоре да протесте финансира руска обавештајна служба. СузанаВасиљевић и Тања Јовичић говоре да ове протесте финансира руска служба. Човек сесмејао јер то пас с маслом не би појео. Верујем да Русима говоре да финансира ЦИА.Разлог што Вучића виде тако је што глумећи Тита игра на две стране, а све се своди налоше одглумљеног Шојића".  (Агенције)  
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