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 Посланик у Скупштини Србије Ђорђе Вукадиновић изјавио је за Н1 да је трећи
међустраначки дијалог под покривитељством Европског парламента деловао као
"холивудски трилери" или "латино сапуница", са, како каже, предвидивим
сценаријом. Мисли да су договорене измене "козметичке природе", али да треба
видети да ли ће и како оне бити примењене.

  

  

Трећа рунда међустраначког дијалога о изборним условима уз посредовање
представника Европског парламента одржана је Скупштини Србије. Засад, поруке
власти и дела опозиције који учествује у разговорима дијаметрално су супротне.

  
  

Тања Фајон разговарала с неким, не тврдим да то има неке везе, али када се вратила за
сто, одједном видели смо да све може, чак три плус два члана РЕМ-а могу да се
бирају...Одједном су сви били предусретљиви

    

"Ја сам са собом донео закључке... завршено је пре пола сата, делује као у холивудском
трилеру или латино сапуници са предвидивим сценаријом. Прво је све било затегло и
запело, као да ништа не може да се договори. Слобода медија и РЕМ су биле главне, и
учинило се да ништа не може, јер су нам представници владајуће коалиције рекли да не
може...А онда је на паузи, видео сам, Тања Фајон разговарала с неким, не тврдим да то
има неке везе, али када се вратила за сто, одједном видели смо да све може, чак три
плус два члана РЕМ-а могу да се бирају...Одједном су сви били предусретљиви с те
друге стране", рекао је Вукадиновић.
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На питање да ли су ти уступци суштинске или козметичке природе, Вукадиновић каже:
"То је један од тих гестова који је учињен, да је рок за изборе померен на најкаснији
законски рок, а то је 3. мај...То је као још један уступак власти. Но, нема сумње да је у
основи то козметика, али има разлике између, даме ће то знати, дубоке шминке и оне
површне, дневне шминке...Па је у почетку деловало као та површнија шминка, а сада је
као та дубока, вечерња".

  

Према његовим речима, битно је како ће се те промене реализовати.

  

"Рецимо, ко предлаже кандидате за та места у РЕМ-у, ко долази, можда ће бити неко
гори", каже Вукадиновић.

  

Нагласио је да је политичка криза толико дубока да све делује као шминка.

  
  

Далеко од тога да сам ја одушевљен овим састанцима, али кад видим како ове колеге
раде с друге стране, помислим да ово и није најбесмисленије потрошено време

    

"Па је тако данас до две трећине састанка деловало да никаквих договора не може бити
бити... а онда пар телефонских разговора и као да су други људи сели за сто, одједном
толеранција, пролонгирање рокова, већина чланова РЕМ-а може да се мења...", изјавио
је гост Н1.

  

То је тај "латино-сапунски аспект" приче, додаје.

  

О томе шта мисли што део опозиције не учествује у разговорима, већ данас блокира
зграду РТС-а, Вукадиновић каже: "Далеко од тога да сам ја одушевљен овим
састанцима, али кад видим како ове колеге раде с друге стране, помислим да ово и није
најбесмисленије потрошено време...Није безначајно да ли је на списку закључака са
састанка нешто зелено (урађено) или је остало црвено (неиспуњено). Можда неће бити
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велике вајде, али...има неког помака. И ови половични помаци на које је власт проценила
да је принуђена значе нешто. Док је са друге стране овај голуб на грани којег јуре
испред РТС-а...Можда је онда овај врабац у руци боље решење".

  

  

 Ако би све обећано било имплементирано, Вукадиновић каже да би то био значајан
помак. "И нека заслуге преузме ко хоће, и опозиција која бојкотује, или власт која ће
рећи да је показала добру вољу, важно је да се направи неки помак", рекао је.

  

На питање има ли онда ефекта учествовати на следећим изборима, посланик
Вукадиновић каже да има, уколико би се све обећано и применило.

  
  

Формално су усвојене све препоруке Европске комисије, али суштински, тај однос према
опозицији, што овој унутра, што овој испред сале, остао је непромењен

    

"Када би се ово имплементирало, ја мислим да има. Али је ту и проблем форме и
садржаја. Објаснићу на примеру парламента. Знамо да је стање било катастрофално и
опозиција се зимус одлучила на бојкот. И онда је Европска комисија изасла с врло
критичким извештајем о стању у парламенту. Маја Гојковић је то видела и одлучила да
схитно нешто промени и формално усвојила све примедбе - избацила оне фантомске
амандмане, постоје посланичка питања...Али, ја сам тамо као један и по или два
посланика опозиције сам изложен некој врсти шикана... Кад осећаш да су твоја не само
политичка него и људска права угрожена...Дакле, формално су усвојене све препоруке
Европске комисије, али суштински, тај однос према опозицији, што овој унутра, што овој
испред сале, остао је непромењен", казао је Вукадиновић.

  

Ипак, мисли да на изборе треба изаћи.

  

"Не могу рећи да ли ћу ја изаћи, али мислим да треба учествовати, али као један шири
опозициони договор. Овако подељени, чинимо само услугу власти", закључио је
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Вукадиновић.

  

(Н1)
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