
Данас: Резолуција Борка Стефановића о увођењу санкција Русији за сада без потребне подршке
субота, 26 новембар 2022 19:00

Предлог резолуције Борка Стефановића, посланика ССП, о усаглашавању спољне
политиике Србије са политиком Европске уније, којом се предлаже увођење
одговарајућег пакета санкција Русији, по свему судећи неће добити подршку у
парламенту. Осим посланика власти који ни немају намере да о том предлогу
расправљају, резервенисаност је показао и добар део опозиције.

  

  

Образлажући свој предлог Стефановић је рекао да смо једини кандидат за чланство у
ЕУ, а нисмо увели рестриктивне мере Русији. Према његовом мишљењу, увођење пакета
санкција не би угрозило Русију, „био би скромног домета“, али би, ако се то не догоди,
положај државе по питању Косова био отежан, као и политички и економски односи са
ЕУ.

  

„Србија, сматра Стефановић, не сме да се нађе „са друге стране виртуелног Берлинског
зида, који се поново гради“.
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Најавио да ће се до краја новембра предлог резолуције наћи пред Одбором за спољне
послове, чији је председник, и да ће се о њој расправљати, а нада се да ће се наћи и на
дневном реду Скупштине.

  

„Морамо да помогнемо сопственој земљи да избегне опасност изолације. Србија због
своје части и интереса не може стајати по страни и правити се да не види промене које
се дешавају. Не треба пратити емоције, него интересе, закључио је Стефановић.

  

Драгана Ракић, заменица шефа посланичке групе Демократске странке, међутим,
подсећа да по Уставу Републике Србије, спољну политику води и утврђује Влада
Републике Србије.

  

„Тако да не видмо уставну могућност да парламент преузме улогу Владе. Демократска
странка је једина која је током изборне кампање јавно осудила напад Русије на Украјину.
Такође, ми смо одмах након овогодишњих избора донели и резолуцију о посвећености
ЕУ интеграцијама, тако да је наш став јасан. Дакле, увођење санкција Русији је обавеза
Владе, а не тема за расправу у Парламенту, јер су наши државни спољнополитички
приоритети евроинтеграције и Влада мора да се понаша у складу са тим. Нема расправе
о томе да треба спроводити нешто на шта смо се обавезали, кроз многе стратешке
документе“, напомиње Ракићева.

  

На питање да ли ће подржати Стефановићеву резолуцију из Не давимо Београд
одговарају да у понедељак имају састанак и да ће тада видети, док су из Народне
страке јасни да нису за увођење санкција Русији .

  

„Нећемо то подржати, јер знамо добро да санкције не погађају политичку елиту, већ
обичан народ. Поред тога ,онај ко уводи санкције увек се доживљава као негативац, а
народ се хомогенизује око свог руководства,које постаје неупитни бранилац
националних интереса. Тако функционише психологија масе“, поручује Санда Рашковић
Ивић.

  

Додаје да су санкције инструмент рата, а Србији није потребно сврставање ни на чију
страну.
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Посланици десне опозиције јединствени су у ставу да неће подржати Борков предлог.

  

Лидер Двери оцену Стефановићевог предлога предочио је својим пратиоцима на твитер
налогу.

  

„Борко Стефановић злоупотребљава функцију председника скупштинског одбора за
спољне послове и тражи увођење санкција Русији. За то се није залагао пре избора, то
је супротно српским националним и државним интересима и – најважније – преко 80
одсто грађана Србије је против тога“, написао је лидер Двери .

  

И у српској странци Заветници сматрају да је пре свега јако важно што је Странка
слободе и правде коначно изрекла своје ставове по питању санкција Русији искрено и
недвосмислено, с обзиром да су гласачима током предизборне кампање емитоване
поруке другачијег садржаја.

  

“ Као странка која гаји културу дијалога и залаже се да се о свим важним питањима
расправља у Народној скупштини спремни смо да подржимо сваки предлог који ће
водити ка конструктивној расправи. Наравно, као представници оног дела грађана који
се противе санкцијама, а таквих је у Србији преко осамдесет посто, искористићемо ту
прилику да искажемо дубоко неслагање са изнетим предлогом“, напомиње Никола
Драгићевић, посланик Заветника.

  

Борко Стефановић злоупотребљава функцију председника скупштинског одбора за
спољне послове и тражи увођење санкција Русији. За то се није залагао пре избора, то
је супротно српским националним и државним интересима и - најважније - преко 80%
грађана Србије је против тога!

— Бошко Обрадовић (@BoskoObradovic) November 24, 2022    

Додаје да ће његова странка захтевати од Стефановића да се на дневном реду нађе и
предлог Резолуције против увођења санкција свим међународно признатим државама
који су посланици Српске странке Заветници предали народној скупштини пре месец
дана.
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https://twitter.com/BoskoObradovic/status/1595767860403511300?ref_src=twsrc%5Etfw
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Остаје, ипак, да се сачека крај новембра, како би се коначно знало да ли ће
Стефановићев предлог добити подршку.

  

(Данас)
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