
Бранко Миљуш: Нећемо бити опозиција Србији да би срушили Вучића
понедељак, 30 јануар 2023 11:20

 Члан председништва Странке слободе и правде Бранко Миљуш је у Новом дану, на
питање хоће ли ССП подржати председника Александра Вучића ако потпише или не
потпише европски план, рекао да "никад неће бити опозиција Србији да би срушили
Вучића". "ССП Вучића никада није и не подржава ни у чему, али морамо подржати
Србију у њеном настојању да се избори за оно што је њено на Косову. Не подржавамо
Вучића, подржавамо оно што је добро за Србију", рекао је он.

  

Говорећи о тријумфу Новака Ђоковића на Аустралијан опену, каже да Новак „заслужује
све што је урадио и на АО и претходних година и један дубоки наклон“.

  

„За нас ће увек бити најбољи на свету, ја мислим да ми треба да уживамо у томе што
Новак ради с рекетом, чињеница да нас та мала застава у квадратићу поред његовог
имена чини поносним, једна од најбољих ствари која нам се дешаа у протеклих доста
година“, каже он.

  

Осврнуо се и на ситуацију на Косову и Метохији и навео три имена – Стефан, Милош,
Лазар, имена три дечака нападнута у јануату на Косову.
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„Ви и ја смо јутрос пољубили децу кад су изашли, неко иде у школу, неко не, а мајке кад
пољубе децу на Косову размишљају да ли ће им се дете вратити пребијено или ће неко
на њега пуцати. Сви који причају на тему Косова имају обавезу да се понашају одговорно
и рационално, ако ни због чега другог, онда због Стефана, Милоша, Лазара и свих
Стефана, Милоша и Лазара који живе данас на КиМ“, каже.

  

Према његовим речима, „та Скупштина и ти напрасни позиви за јединство имају много
недостатака“.

  

„Ми десет година живимо у друштву у ком је суспендован сваки могући дијалог, па онда
без дијалога не можете доћи до јединства ни у једној тему. ССП иде на ту седницу, јер
се не можемо понашати као кибицери“, каже.

  

Како је рекао, „нема прекида разговора“.

  

„Морамо да разговарамо о свему осим о томе да Србија треба да призна Косово. Хоћемо
да урадимо све да Србија што пре постане део ЕУ, јер је то најбоље место у коме ће
живети људи, хоћемо да направимо свеобухватан план за Косово“, каже он.

  

Говорећи о посети европарламентараца, каже да је то „пројекат унутар ЕП који је према
његовом уверењу погрешан“.

  

„Данашњи парламент нема проблем због пословника, данашњи парламент јесте
последица нерегуларних избора, који су у парламенту направили такву слику да је све
дозвољено. Иду нам избори, морамо пробати да уљудимо политичку сцену, а не
скупштински пословник“, каже Миљуш.

  

На питање хоће ли подржати Вучића ако прихвати или не прихвати европски план,
Миљуш каже да „ССП Вучића никада није и не подржава ни у чему“.
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„Али морамо подржати Србију у њеном настојању да се избори за оно што је њено на
Косову. Никад нећемо бити опозиција Србији да би срушили Вучића. Не подржавамо
Вучића, подржавамо оно што је добро за Србију. Ја мислим да је добро за Србију да
настави преговоре, да ова генерација политичара донесе одрживо решење за проблем
Косова и Метохије и да почнемо да живимо нормално“, каже Миљуш.
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