
Да је Хитлер био Србин, и њега би рехабилитовали

Пише: Ивица Дачић
понедељак, 05 октобар 2009 08:44

  

(Прес, 05.10.2009)

  

Многе вође навијача били су угледни грађани због заслуга у политичком животу. Хајде
да видимо ко је њих употребљавао у политичке сврхе?! Коме су они били чланови личног
и страначког обезбеђења?! Министар полиције Ивица Дачић најављује за Прес да ће ове
недеље с државним тужиоцем кренути у обрачун с хулиганима и екстремним навијачким
групама. Дачић наглашава да је потребно да се у ову борбу укључе сви, а не да се сав
посао свали на полицију

  

Такође, Дачић подсећа да су неки навијачи уживали политичку заштиту због заслуга у
борби против Милошевићевог режима!

  

- Не могу се сви проблеми који се гомилају годинама и деценијама сада свалити само на
полицију. Не може полиција да буде и мама и тата и орган реда и тужилац и судија. Не
може полиција да има васпитну, педагошку, превентивну, репресивну улогу. Ако је тако,
можемо одмах да укинемо сва министарства!

  

Шта је прво што треба урадити у обрачуну с хулиганима?

  

- Морају се, најпре, раздвојити криминалци од навијача, јер нису сви исти. Ево, на
пример, већина од 11 ухапшених младића који су осумњичени за убиство Бриса Татона
нема никакав криминални досије. Али, они који су их организовали јесу опасни
криминалци. Двојица од њих су још у бекству... Треба, дакле, истребити све оне који се
баве криминалом и све вандале који уништавају спорт.

  

На Савету за националну безбедност чуло се да МУП има податке да су вође
навијача повезане с мафијом и да се добро зна ко су?
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- Тако је. Вође навијачких група или они који се налазе међу лидерима баве се
криминалом! Многи од њих су били по затворима, хапшени су, против неких је полиција
подносила пријаве, али нису процесирани... Један од њих је својевремено хапшен и у
Шведској.

  

Да ли неки од њих заправо представљају карику између клубова и криминалаца?

  

- Управе клубова морају да сносе одговорност јер све навијачке групе имају везе са
управама. Знате, ја сам навијач од малих ногу и знам како то функционише. Многи
чланови управе клубова, директори и председници клубова су у сукобу са законом. Али,
то није посао само за полицију.

  

На кога то конкретно мислите?

  

- То су људи који су увек имали пара, то су они који су се „нашли" клубовима када држава
није имала пара да финансира спорт.

  

Зашто се до сада чекало да се крене у обрачун с хулиганима?

  

- Пазите, многе вође навијача су били угледни грађани због заслуга у политичком
животу. Можда би неке од њих требало ових дана да позову на прославу 5. октобра?!
Знате шта, више ми је преко главе лицемерја!

  

О чему то причате?

  

- Хајде да видимо ко је употребљавао навијаче у политичке сврхе?! Коме су они били
чланови личног и страначког обезбеђења?! А сада се одједном сви згражавају, сад је
полиција крива за све. Не спорим ја да полиција мора да ради свој посао и да увек буде
буднија и спремнија од осталих. Али, не може да се ради под сталним притиском.
Видите, ако се једног дана у новинама тражи одговорност полиције због неспречавања
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убиства Бриса Татона, а другог дана се тражи ко је убио Ранка Панића, онда ту нешто
није у реду... Нико не размишља како ће полицајац који је испитиван због смрти Панића
сада да брани геј параду?!

  

Да ли вас је звао неко од навијачких вођа да интервенише због најаве забране?

  

- Мене нису звали. Звали су полицију да питају шта то конкретно значи, шта ће да буде
ако крену на утакмицу...

  

Кажу да се неке од вођа навијача налазе у „белој књизи" МУП-а о организованом
криминалу?

  

- Вероватно је то тачно. Тамо се не пише да је неко вођа навијача, него да је умешан у те
и те криминалне активности.

  

Шта је уопште са том „белом књигом"? Најављивали сте да ћете је презентовати
Савету за националну безбедност.

  

- Књига је завршена. Није штампана као књига да стоји на полици, већ постоји у
електронској форми и стално се допуњава. Постоји идеја да се на нивоу Балкана
направи једна регионална „бела књига" о организованом криминалу. Та књига би
требало да садржи све податке о претњама организованог криминала у југоисточној
Европи, као и идеју да се формирају заједнички истражни тимови, изводе акције,
електронски надзор...

  

Постоје спекулације да нам учестале инциденте који изазивају хаос у Београду
сервира неко споља.

  

- Оволико случајности не може да буде. Много је мотива да се изазивају овакве ствари.
На пример, некоме можда одговара да падне Влада зато што би министар полиције био
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оптужен за крвопролиће или да нам одузму бели шенген у последњи час... Или да
појединци из региона представе Србију као недемократску. И то није само моје
мишљење, већ подаци које добијамо од озбиљних, чак и страних служби.

  

Да ли знате да постоји незадовољство у ДС-у вашим радом?

  

- Имам добре односе са ДС-ом и Борисом Тадићем. Нема ту никаквих проблема. Ја нисам
ни полицајац, ни начелник управе, ни директор. Само тражим да се поштује тај принцип
надређености.

  

Да ли ДС покушава да преузме контролу над полицијом у циљу повећања
ефикасности рада?

  

- Сигуран сам да нико нема намеру да полицији даје политичке инструкције.

  

Љути сте што нисте укључени у организацију посете председника Медведева
Србији?

  

- То незадовољство се односи на чињеницу да представник мог кабинета није укључен у
организацију свечане академије, на шта је указао и министар Шутановац. Али, постоји ту
још нешто... Знате, не треба да изгледа да је само Русија ослободила Србију, јер смо и ми
имали свој антифашистички покрет. Молим вас, ко је руководио борбама за ослобађања
Београда? Пеко Дапчевић?! Немам ништа против да кажу ко је водио њихове јединице у
време ослобађања Београда, само не знам где су биле тада.

  

И даље се не мирите са судском одлуком о рехабилитацији Драгише Цветковића?

  

- Нико не сме да рехабилитује потписивање Тројног пакта, као ни да рехабилитује
квинслишку владу Милана Недића, која је учествовала у погрому Срба, Рома и Јевреја.
Ако неко мрзи комунисте и Тита, не треба да мрзи мајчицу Србију. У свету се слави Дан
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победе над фашизмом. А ми као да нисмо победили. За неке је можда то и пораз.
Понекад ми се чини да је Хитлер био Србин, и њега би рехабилитовали.

  

Како се осећа лидер СПС-а Ивица Дачић данас, 5. октобра?

  

- Поштујем жељу народа за демократијом и променама. Ја сам из 5. октобра извукао
велике поуке, а не знам да ли су поуке извукли они који су га извели. Био сам оптуживан
да сам део недемократског режима и више ми никада не пада на памет да тако нешто
радим.

  

Немате жељу да преспавате тај дан?

  

- Не. Ни лично, ни партијски. СПС је доживео велику историјску пробу. Није најтеже
пасти, најтеже је устати.

  

Како гледате на носиоце петооктобарских промена?

  

- Већина њих само завиди Милошевићу, а нису га надмашили. Нису ништа научили на
његовим грешкама.

  

(Разговарала Данијела Исаиловић)
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