Поништићемо Тадић-Ђелићев потпис на независност Косова
Пише: Војислав Коштуница
петак, 02 мај 2008 20:34

Председник Владе Србије Војислав Коштуница оценио је данас да ниједна одговорна
европска држава и ниједан одговоран државник не би урадили то што су урадили
председник Србије и вицепремијер потписивањем споразума са Европском унијом.

"Тај споразум има само један циљ, а то је да се Тадић-Ђелићев потпис тумачи као потпис
Србије на независност Косова. Од те преваре нема ништа, јер ће после избора Влада и
Скупштина поништити Тадић-Ђелићев потпис", рекао је Коштуница у интервјуу Танјугу.

Он је поновио аргумент да је 18 држава ЕУ признало лажну државу Косово и да су те
државе тиме најгрубље прекршиле ССП и да је зато, пре потписивања морало, да се
седне за сто и разговора са ЕУ како би се заштитили државни и национални интереси
Србије.

"Замислите да је, рецимо, Србија признала независност Шкотске, а да Велика Британија
потом потписује са Србијом споразум који се тиче и територијалне целовитости
Британије. Ниједна европска држава не би урадила то што су урадили Тадић и Ђелић",
оценио је премијер и лидер Коалиције ДСС-Нова Србија.

"Уверен сам да би се три сасвим случајна пролазника у Луксембургу више борила за
интересе Србије од њих двојице", додао је он.

Упозорења да би Србији у случају поништења тог споразума претила политичка и
економска изолација Коштуница сматра бесмислицом: "Хрватска је села за сто и
преговарала о риболову, па ваљда и ми можемо да разговарамо о много крупнијим
темама, а да нам при том нико не прети".
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Председник Владе сматра неоснованим и очекивања да ће после потписивања Србија
моћи да рачуна на економску помоћ Уније: "Што се тиче економског дела споразума
истог трена су га суспендовали. Та чињеница не смета коалицији Чанак, ДС, Г17 да
ударају у добоше како истовар милијарди евра за Србију одмах почиње. Одавно није
било безобзирнијег потцењивања јавног мнења".

Према његовим речима, најобичнија обмана је и изјава европског комесара Олија Рена
да је споразум статусно неутралан кад је реч о Косову:

"Ако говори истину Оли Рен, то значи да ће 18 држава које су признале једнострану
независност Косова када буду ратификовале овај споразум у својим парламентима
повући своју одлуку о признању Косова. Нека пита Оли Рен, на пример, Димитрија
Рупела да ли ће словеначки парламент када буде ратификовао споразум повући одлуку
о признању и вратити статус Косова у неутралан. Одмах вам могу рећи да је Ренова
изјава део исте пропаганде и да је наравно неистинита".

Коштуница је, објашњавајући зашто тај споразум назива "Соланин споразум", рекао да је
високи представник ЕУ његов главни креатор. "Пошто то није прави Споразум о
стабилизацији и придруживању, јер су прави прекршиле 18 држава оног тренутка када
су признале Косово као прву НАТО државу, онда је ред да овакав споразум добије име
по његовом главном креатору".

Солана је, каже Коштуница, једини политичар који је остао на сцени од свих политичара
који су учествовали у бомбардовању Србије. "И ваљда је он остао како би завршио
започети посао разбијања Србије. Када кажемо Соланин споразум ми мислимо на
превару са циљем да се од Србије искамчи потпис за легализацију свега што је урађено
од бомбардовања до изградње Бондстила, Ахтисаријевог плана и признања прве НАТО
државе".

На питање зашто је главни услов за ратификовање ССП политички, односно "хашки
услов" ако се 80 одсто тог документа тиче економских питања, он понавља да креаторе
ССП није интересовао ни хашки услов, ни економска питања, већ само да се стави
потпис на независност Косова.
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"Холандски министар Ферхаген се похвалио да му је Тадић послао специјалног
изасланика који га је уверио да ја блокирам сарадњу са Хагом. И тај Тадићев изасланик,
и тај потпис на Соланин споразум, све заједно говори о правој природи работе у коју су
се упустили Солана и Тадић", рекао је Коштуница.

Он је уверен да грађани Србије неће погрешити када се 11. маја буду изјашњавали да ли
ће "подржати Србију или Солану који се препоручује као велики добротвор српског
народа".

Истовремено је изразио сумњу у поузданост истраживања Стратеџик маркетинга, према
којем је преко 60 одсто грађана подржало потписивање Споразума са Европском
унијом.

"То је истраживање чувеног Стратеџик маркетинга који је предвиђао да Лабусу
недостаје два процента да ме победи на председничким изборима, а онда се показало
да сам добио скоро милион гласова више од њега. Тако ствари стоје са кредибилитетом
Стратеџик маркетинга", приметио је Коштуница.

Коштуница је поновио да је председник Србије Борис Тадић "обрукао само себе, а не и
Србију потписивањем Соланиног споразума" и да "ће се то најбоље потврдити када
Влада и Скупштина буду поништиле нелегитимни потпис на Соланином споразуму".

"То је први корак и видећемо шта ће даље још следити", рекао је Коштуница.

Дефинишући доњу границу у пружању уступака на унутрашњополитичком и
спољнополитичком плану када је у питању Косово, он је рекао да је ту границу одредио
Устав Србије, који је народ својом слободном вољом изгласао на референдуму.

"Пре тога границу су поставиле све претходне генерације српског народа које су се
вековима бориле за Косово. Сваки Србин зна која је та граница и ја је никада нећу
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прећи", рекао је Коштуница.

На питање може ли да замисли себе, своју странку или "народњачку коалицију" да на
било који начин "тргује" Косовом, он је одговорио да то за њега "не би била продаја, него
издаја".

На питање ко по његовом мишљењу у Србији води доследну, принципијелну политику
према Косову, а ко не, Коштуница је одговорио:

"Најбољи одговор можете видети кроз изјашњавање за скупштинске резолуције о
Косову. Поред тога, најдаље је отишао Чанак који тврди да верује својим очима да је
Косово независно. И други Тадићев партнер Динкић не заостаје када каже да је
колективно лудило рећи Косово је Србија. Све то су под притиском НАТО пакта
крунисали мизерним потписом на Соланином споразуму. Коалиција Чанак, ДС, Г17 је
заправо дошла на почетне позиције ЛДП".

Он је уверен да мора бити праведног решења и за Косово те да је за то потребна пре
свега истрајност Србије и доследна државотворна политика. "Србија је сувише важна
земља у региону да би се трајно потценили њени интереси. Сада САД имају политику
свршеног чина према Србији, али та политика не даје жељене резултате. Једини начин
да се дугорочно успостави стабилност региона јесте да поново успостави важење
међународног права на Балкану. То отвара врата за проналажење праведног решења".

Кад је реч о политици Брисела у решавању косовског питања, он је рекао да је
најкрупнија замерка ЕУ што је безпоговорно попустила пред политиком силе САД и
НАТО пакта. "То говори и да данас у Европи недостаје државник попут Де Гола који би
унео неопходан баланс у односима са САД. Бирократија ЕУ је потпуно снисходљива и
немоћна пред силом САД", оценио је Коштуница.

На питање шта би учинио када би био у ситуацији да бира између Косова и брзог,
пуноправног чланства у ЕУ, одговорио је да би - пре него што би прихватио чланство у
ЕУ - морао "да се извини свим српским непријатељима, који су главом платили своју
намеру да окупирају део Србије. Таквом одлуком била би поништена наша историја и ми
би као народ били поништени".
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Оцењујући кампању коју воде "народњаци", он је рекао: "Изнели смо своје принципе и
своју политику. Заиста, најискреније се боримо за одбрану Србије. Нама је Србија све и
то желимо да зна сваки грађанин наше земље. Обилазимо целу Србију, сам сам обишао
више од 40 градова и верујемо да ће грађани подржати Србију".

На питање да ли, по његовом мишљењу, "прљава кампања" међу дојучерашњим
коалиционим партнерима збуњује или профилише бирачко тело, он истиче да ДСС и НС
не учествују у томе.

"С друге стране, на овим изборима се ради о одбрани Србије и ту је оштра реч
примерена. Нема ништа прљавије него лагати и варати свој народ. Ми стојимо иза сваке
своје речи коју смо изговорили у кампањи".

На питање да ли је потписивање ССП искључило могућност поновне сарадње са ДС,
Коштуница је одговорио: "Ми смо се политички потпуно определили према потпису на
Соланином споразуму и сваки грађанин зна да ћемо се ми доследно држати наше
политике".

(Танјуг)
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