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Београд - Напредњаци не желе више да убеђују Војислава Коштуницу да сарађује са том
странком, јер прижељкују демократе као партнере, пише "Данас“.

  

Вучић: Најважнији партнер Србије мора да буде ЕУ. Антић: Политику и јавно мнење
одређује неколико маркетиншких агенција, које обезбеђују останак на власти, што је циљ
елите.

  

Борислав Пелевић (СНС) каже, када је реч о сарадњи са демократама, да је она могућа
и уколико они "очисте своје редове“ од компромитованих политичара.

  

Он је навео да су напредњаци "тврд орах“, и то илустровао ситуацијом након избора у
Косовској Митровици.

  

"Наравно да бисмо најрадије ишли са Демократском странком у коалицију, али ту није
толико реч о антиевропском опредељењу другог потенцијалног партнера - ДСС. У
питању је лидер те странке Војислав Коштуница, који систематски одбија сарадњу са
нама. Неодговорност Коштунице показала се и приликом усвајања предлога Владе
Србије о мишљењу Међународног суда правде, где су се само ДСС и ЛДП изјаснили
против", каже Пелевић.

  

"Јасно је због чега је то урадила странка Чедомира Јовановића, будући да су они
практично признали Косово као државу, али Коштуница је нејасан, јер је реч о документу
од националног значаја. Он онемогућава сарадњу с нама лично и то је једина истина“,
каже за "Данас" Борислав Пелевић, одговарајући да питање да ли су демократе
пожељни партнери напредњацима.
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"Нисмо хтели да уђемо са демократама у коалицију, а могли смо. Због тога је ДС
направила коалицију са мањим странкама. Разлог због којег смо одбили коалицију јесте
чињеница да се народ доле не слаже са њиховом политиком, јер је види као пројекат
успостављања независног Косова“, наглашава Пелевић.

  

Александар Вучић, заменик председника СНС, изјавио је претходно да та странка не
види у ДСС коалиционог партнера с обзиром на њихово истакнуто антиевропско
становиште.

  

"Треба да сарађујемо са њима, да нам буду велики пријатељи, али извините, најважнији
партнер Србије мора да буде ЕУ“, подвукао је Вучић.

  

"Уколико Демократска странка може да буде у коалицији са Социјалистичком партијом
Србије, која се никада није јасно оградила од политике Слободана Милошевића, не
видим разлог због којег не би могла исто тако да сарађује са Српском напредном
странком. Одавно су демократе јавно изнеле могућност сарадње са Томиславом
Николићем, односно да Српска напредна странка треба да се потруди на изборима како
би се створили услови за ту сарадњу“, оцењује Чедомир Антић из Напредног клуба.

  

Лидер ЛДП Чедомир Јовановић тврди да је Томислав Николић у Бриселу, неколико дана
пре одржавања седнице Скупштине Србије посвећене мишљењу Међународног суда
правде о косовској независности, обећао европским званичницима да ће признати
Косово ако му помогну да дође на власт.

  

Коментаришући те наводе, саговорник листа "Данас" каже да потреба за признањем
косовске независности вероватно долази на дневни ред када ЕУ буде омогућила Србији
заузврат велики напредак у европским интеграцијама.

  

"Тада може доћи до одбацивања политике према Косову. Актуелна влада је показала
потпуну недоследност у политичком деловању. Доследност подразумева да се нешто
жртвује, јер је уверење јако и спремно је да подноси жртве. Међутим, у Србији политику
и јавно мњење одређује неколико маркетиншких агенција које обезбеђују останак на
власти. А, евидентно је да је то искључиви циљ политичке елите“, оцењује Антић.

 2 / 3



Б92: Напредњаци прижељкују демократе као коалиционе партнере  
уторак, 03 август 2010 14:46

  

Он истиче сукоб између форме и стварности у Србији, на којем предано ради актуелна
власт.

  

"Јасно је да више нема ратова и да је то разлика између Слободана Милошевића и
актуелне власти. Међутим, по много чему другом, Милошевић је претходник
демократских влада после 2000. године, и у великој мери одредио је то како власти сада
изгледају и воде државну политику. Зашто би онда било чудно да демократе направе
владу са напредњацима“, истиче Антић.
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