Марко Милачић: Мило Ђукановић је морао да прихвати пораз из страха од пробуђеног народа, као
понедељак, 21 септембар 2020 21:59

Марко Милачић, председник Праве Црне Горе, у разговору за Данас о Ђукановићу,
новој власти и Цркви . Мило Ђукановић је морао да прихвати пораз. Прво из страха од
пробуђеног народа, а друго из страха од међународне заједнице која га је „пустила низ
воду“.

– То се најочитије видјело у изјави америчке амбасадорке која је прије неколико дана
казала да се Сједињене Америчке Државе радују сарадњи са новом владом. То значи да
изненађења неће бити. Нова парламентарна већина, без обзира на идеолошке разлике,
на висини је историјског задатка, јер смо, након вијека, од народа добили огромну
обавезу да Црну Гору уведемо у ред и поставимо темеље демократије. Да ослободимо
Његошеву земљу. То је цивилизацијски задатак који нећемо прокоцкати, а и да неко од
нас 41 и помисли на тако нешто, а неће, народ то не би дозволио, каже у разговору за
Данас Марко Милачић, председник Праве Црне Горе, одговарајући на наше питање могу
ли се ипак у Црној Гори догодити изненађења, с обзиром на тесну већину коју је
остварила опозиција.
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Верујете ли да ће председник Црне Горе мирно, скрштених руку, гледати када
кренете у најављено отварање досијеа и чешљање кључних приватизација?

– Мање је битно шта он планира. Народ је одлучио да он и његов, у криминалу огрезао,
систем пође на оптуженичку клупу, па у прошлост. Од 30. августа Ђукановић постаје
само појединац, који ће пред законима Црне Горе бити једнак као сваки грађанин наше
земље. Прошло је вријеме када је он био држава, дошло је вријеме када нико неће бити
изнад државе.

Ако је тачно оно што Ђукановић ових дана прича – да мирне савјести дочекује
испитивање поријекла имовине – онда он нема разлога за бригу. Али, хајде да то
детаљно провјеримо, у оквиру истински демократских институција које ћемо изградити,
па нека народу појасни многе основане сумње и у незаконито стечену имовину, његову и
његових, и у основане сумње у умијешаност у организовани криминал и корупцију, и у
сумњиве приватизације, и у бројне афере кроз ове три деценије.

Уколико се утврди, пред независним правосуђем, да нема додирних тачака са овим, ја ћу
га лично позвати да се прикључи нашој политичкој партији Правој Црној Гори.

Један од лидера коалиције која је на изборима у Црној Гори освојила већину,
председник Покрета за промјене Небојша Медојевић, каже да вам је задатак да
демонтирате најопаснију мафију у Европи, али да то чините уз координацију са
међународном заједницом?

– Без икакве дилеме имамо посла не са политичком партијом, већ са организацијом која
по својој структури и кодексу понашања највише подсјећа на мафијашку организацију.
Стога ће демонтажа ДПС-овог система, који је зашао у све поре друштва, бити веома
захтјеван посао. Одлучности за то нам не фали.

Радује ме што је међународна заједница напокон преломила и стала уз народ, што
одиграва веома важну улогу у овом транзиционом процесу. Вјерујем да је управо то
један од главних разлога што се све одвија мирно и без великих турбуленција. То је
свима у интересу.
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Сами кажете да се ДПС круни на све стране и да велики број њихових чланова зове
странке које су победиле на изборе. Да ли ћете поновити грешку београдског
ДОС-а који је после 5. октобра примио све Милошевићеве пребеге, заборавивши на
обећану лустрацију?

– Примићемо све оне који нису били дио криминала. Сви остали су више него
добродошли. Лустрација је кључни процес за Црну Гору и од тога како ћемо је спровести
зависи колико ће чврсти бити темељи које управо градимо.

Обећавате да неће бити реваншизма. Шта то конкретно значи и да ли то значи да
ћете „свима онима који су аминовали крађу и криминал“ попут СДП Ранка
Кривокапића и који су подржавали Милову власт годинама опростити?

– Када говорим да неће бити реваншизма, мислим на оне људе који се нису бавили
криминалом, а који су били чланови, симпатизери или чиновници из редова
Ђукановићеве партије.

Морамо ставити тачку на партијска запошљавања и широм отворити врата
професионализму и квалитету без обзира на партијску припадност.

То је хришћанска дужност, а на што нас обавезују и величанствене литије које су нас
ослободиле: ако неко није имао довољно храбрости да се побуни и баци чланску карту
ДПС-а, а посједује знање и квалитет, таквим људима, ако смо људи, морамо људски
опростити, ни у примисли се светити, и омогућити да имају једнаке шансе у демократији
коју градимо.

Да ли ћете опростити и дозволити Светозару Маровићу или Душку Кнежевићу да
се врате у Црну Гору, да ли ће за њима бити укинуте потернице?

– Волио бих да се врате у Црну Гору и да овдје кажу све што имају, а ја не сумњам да
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они то и желе.

Својевремено сте тврдили да НАТО доживљавате као окупаторску организацију, па
сте позивали на паљење њихових застава, а данас Ваша коалиција тврди да неће
мењати ништа по питању чланства у НАТО. Да ли се ти коси са Вашим ставовима?

– Нова парламентарна већина окупља по неким питањима дијаметрално идеолошки
супротне политичке субјекте. Теме око којих различито мислимо морају бити стављене
по страни, а оно што мора снажно да нас окупи јесу она питања око којих исто мислимо.
Приоритет је демонтажа криминалног система.

Назиру се контуре будуће Владе Црне Горе. Да ли је избор Здравка Кривокапића
за премијера за вас добро, експертско, решење?

– Још је рано за причу о персоналном саставу нове владе. За који дан ћемо
верификовати скупштинске мандате, а након тога и формално улазимо у зону
формирања Владе.

Несумњиво је да ће нова влада бити сушта супротност претходној, а то значи да ће бити
посвећена развоју Црне Горе, а не развоју џепова појединаца, министара и премијера.

Здравко Кривокапић је најбоље могуће решење јер је то народ већ одлучио дајући нашој
коалицији убједљиво највећу подршку, па је елементарно демократско начело да та
подршка, у мјери резултата на изборима, буде уливена и у нову владу.

Да ли је Кривокапић најбоље могуће решење, јер тако сматра митрополит
Амфилохије и колико се он и Црква мешају у избор нове владе?

– Не меша се, нити га то интересује. Он је са народом одбранио светиње и сада мирно
спава.
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Ко је најозбиљнији кандидат за председника парламента и на којој позицији видите
себе?

– Преговори су у току тако да не бих коментарисао, али без икакве дилеме биће човјек
који заслужује да буде на челу парламента. Што се мене тиче, није битно гдје ћу бити, за
мене је најважније да наставим оно што сам до сада радио, а то је да будем са народом и
да дам свој максимум у изградњи здравог друштва.

Поједини лидери ваше победничке коалиције већ су се помало наљутили што је
договор о новим правцима деловања владе постигнут без њихове сагласности. Да
ли ту лежи опасност за цепање јединства победничке коалиције?

– Нема опасности за цијепање јединства. Вјерујем да смо сви довољно зрели да
схватимо важност овог тренутка и да ће то бити корективни фактор који ће свакодневно
утицати на нас да будемо на висини историјског задатка.

(Данас)

5/5

