
Ја сам српски човек у српској власти

Пише: Ивица Дачић
петак, 08 јануар 2010 12:07

  

(Прес, 06.01.2010)

  

Разговор са Ивицом Дачићем, замеником председника Владе, министром полиције и
председником СПС-а, почињемо коментарисањем тврдњи да он злоупотребљава
полицију за страначку и личну промоцију:

  

- Знам да ме оптужују да користим МУП и полицију за постизање политичких и
страначких резултата. Али, ја само радим свој посао. И подсећам вас да сам ово место
прихватио на инсистирање коалиционих партнера. И сад они који су ме убеђивали да
радим овај посао оптужују мене да се рекламирам?! Молим вас, па то је лицемерно!

  

Ти исти који вас оптужују за рекламерство тврде и да нисте отворили ниједну
"мафију" у којој су главни "јунаци" СПС-овци?

  

- Па, знате како, наши су већ одавно похапшени... Озбиљно вам кажем, нема апсолутно
никакве шансе да се било који криминалац спасе хапшења ако је члан СПС-а или било
које друге партије. Нема шансе!

  

А да ли је било таквих интервенција? Знате оно: Немој, Ивице, њега, он је наш још
од 1990. године...

  

- Не, заиста није било. Можда је неко и хтео да интервенише, али је схватио да то код
мене не пролази... Ако хоћете искрено, ја где год сад да идем, сви су као наши од 1990!
Не могу да живим од тих који су "наши од деведесете", само што су у међувремену
променили једно десетак странака... Познајем их по томе што имају оне најстарије
чланске карте, са петокраком.

  

Све је то лепо, али сва ова силна хапшења су све класичан криминал. Ниједан
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политички функционер још није заглавио робију, а толике афере су отворене... Шта
је посреди, нема доказа или нећете да радите?

  

- Неке ствари које су раније писане сада се налазе у тужилаштвима и судовима.
Полицијски посао је ту завршен.

  

Хајде, на пример, да видимо неку аферу. На пример, Јањушевић-Колесар... Има ли
ту нешто?

  

- Да, има, али то је већ у тужилаштву. То смо ми завршили.

  

А афера "вагони"? Пљуштале су жестоке оптужбе на рачун Шаранчића, Веље
Илића...

  

- И то је у тужилаштву.

  

Је л' истина да Вељу штити ваш друг Мркоњић?

  

- Не! Апсолутно не! Не може нико никога да заштити.

  

А да ли Илића штити то што је био потпредседник Владе, што ви политичари нећете
један другог да хапсите?

  

- Прво, нема нико разлога да се плаши да ће неко бити неправедан према њему. Када је
полиција у питању, никоме ништа неће бити намештено. С друге стране, нико не може...
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Значи, Вељу не штити то што је био министар и лидер владајуће коалиције?

  

- Не! Што би га штитило?! Нема разлога...

  

Рекосте да полиција никоме ништа не намешта. А Горан Кнежевић? Човек је
ухапшен, био 13 месеци у затвору, а случај се на суду распада... Нема ниједног
доказа против њега.

  

- Нисам ја сигуран у то што ви кажете. Не могу да коментаришем тај процес. Али, тај
случај је наслеђен од претходне гарнитуре... Истрага се водила пре него што сам ја
дошао за министра.

  

Мало, мало, па прозовете суд и тужилаштво... Је л' то они не раде посао како треба
или шта?

  

- Не љутим се, него само хоћу да кажем да треба одвојити процесе и да треба утврдити
ко је за шта одговоран.

  

Гледано са стране, ваша сарадња са БИА и Председништвом често се претвори у
медијско-маркетиншки рат. Увек се наглашава ко је за шта заслужан, шта је урадио
Дачић, а шта Тадић, шта је наредио МУП, а шта Савет за националну безбедност...
Неки ваши коалициони партнери као да страхују од ваше популарности?

  

- Нама је, више него икада, потребна свест о томе да је то заједничка борба и да само
сви заједно можемо имати користи од обрачуна са мафијом. Мислим да око тога имам
апсолутну сагласност са председником Тадићем.

  

Зар није постојао тихи сукоб са председником Тадићем око акције "Морава"? Неки
ваши коалициони партнери пустили су тада причу да сте ви спавали кад су они
хапсили нарко-дилере, да нисте имали појма шта се спрема?
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- То је апсолутно недорастао начин размишљања, можда једног круга људи који не
гледају благонаклоно на коалицију коју ми имамо са демократама. Понекад стварно не
знам зашто су ми понудили да будем на овој функцији!? Још једном, ја нисам тражио да
будем министар полиције! И желео бих да подсетим да без СПС-а не би ова влада
уопште била направљена и ми данас не бисмо уопште дошли у ситуацију да причамо о
европским интеграцијама. Ничег не би било без СПС-а! Ја не желим тиме да прецењујем
нашу позицију, али не желим да било ко потцењује нашу улогу. И баш због тога, не
дозвољавам да неки сада кваре наше односе са ДС-ом.

  

Ко су ти "неки"? Је л' то Млађан Динкић?

  

- Ми смо направили коалицију са Борисом Тадићем и ДС. Нисмо разговарали ни са
једном другом странком ван тога, па ни са Г17.

  

Значи ви нисте у коалицији са Динкићем?

  

- Не. Ми с њим нисмо направили никакав коалициони споразум.

  

Али је он у коалицији са Демократском странком, што му дође на исто?

  

- Ама, није исто... Ништа се ја са Динкићем нисам договарао, ништа са њим нисам
потписао. Ако постоји неки проблем са њим, онда је то Тадићев проблем, а не мој.

  

Је ли истина да ви и Динкић не разговарате на седницама Владе?

  

- Не, није тачно. Ми разговарамо.
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Нормално разговарате? Међу вама нема нетрпељивости?

  

- Нема то везе. То смо завршили, та тема је готова...

  

Како бисте ви описали ваш однос са Борисом Тадићем?

  

- Ја са њим имам одличне односе. Ми смо пријатељи дуги низ година...

  

А какви сте са Томом Николићем?

  

- Њега познајем веома дуго... Дуже него Тадића.

  

Можете ли себе да замислите 2012. у влади Томислава Николића?

  

- Ми се не боримо за то да неко од њих буде на власти. Ми се не боримо за ДС или СНС,
већ за СПС. Мислим да је сулудо говорити сада о томе како ће изгледати нека нова
влада. Наш савез са Тадићем је био искрен и дугорочан. То значи да коалиција са ДС за
нас има предност. Уколико она не буде реална, могли бисмо и са СНС... Међутим, ако
бих сада гледао односе на политичкој сцени Србије, највише шансе да направе
међусобну коалицију имају Тадић и Николић.

  

Они кажу да је то немогуће...

  

- А зашто неко полази од тога да је то немогуће?! То је немогуће само са аспекта
њихових страначких интереса. Али ће их државна ситуација можда на то натерати.
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Знате ли нешто о сусретима лидера СНС са високим функционерима странака из
владајуће коалиције?

  

- Не знам.

  

Наводно, већ се интензивно преговара о томе шта ће ко добити у новој влади...

  

- Не знам ништа о томе.

  

А знате зашто је СВМ одбио да гласа за буџет? Имају ли Мађари пакт са
напредњацима?

  

- Не знам ни то. Не улазим у разговоре са другим странкама.

  

Да ли неко од ваших функционера разговара о коалицији са СНС?

  

- Не.

  

Јесте ли сигурни?

  

- СПС нема разлога да тајно преговара са било ким. Ми сматрамо да ова влада треба да
опстане што дуже.

  

Колико је реално да та влада опстане до 2012?
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- У овом тренутку сам сигуран да нико у владајућој коалицији не рачуна на рушење
владајуће коалиције.

  

Нико?! Јесте ли сигурни?

  

- Па, не верујем да неко има такав интерес...

  

А да се кладимо у 200 евра? Ако не буде ванредних избора, ја вама плаћам...

  

- Па, не, не бих да се кладим, то би било неозбиљно...

  

Значи, нисте баш потпуно сигурни?

  

- Видите, превремених избора може да буде из више разлога. Они могу да буду резултат
кризе у владајућој коалицији, али могу да буду и резултат одлуке владајуће коалиције да
раније иде на изборе.

  

Не искључујете ту могућност?

  

- Засад нема те могућности.

  

Ни у назнакама?

  

- Ни у назнакама.
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Зашто би ова влада трајала четири године, кад ниједна претходна није трајала
толико?

  

- Мислим да би за стабилност Србије, за будућност државе било битно установити
изборне циклусе. Да се разумемо, што се мене тиче, СПС је спреман да сутра иде на
изборе! Мислим да смо ми показали да смо донели једну добру и мудру одлуку и да
умемо да размишљамо дугорочно, да умемо да предвидимо шта ће се десити.

  

Управо сте скинути са црне листе САД... Зашто се на то толико дуго чекало?

  

- Не знам, ја до сада никад нисам тражио америчку визу... Ово сада је одраз промене
односа између СПС-а и америчке администрације.

  

У САД ћете морати да објасните шта ће Србији руска база у Нишу...

  

- Не постоји никаква руска база. Постоји Центар за ванредно реаговање у ванредним
ситуацијама...

  

У Нишу се, на основу договора српске и руске власти, прави база за хитне
интервенције у којој ће бити руски авиони, са руском опремом, са руским пилотима
и руским спасиоцима. Шта то јесте ако није руска база?

  

- Прво, то треба да буде заједнички центар. Не руски. То треба да буде заједнички
центар свих држава које у томе желе да учествују. Разговарамо и са многим државама
које су чланице НАТО. Уосталом, руско министарство за ванредне ситуације највише
сарађује управо са НАТО пактом. Не правимо ми никакве војне базе као што је
"Бондстил". Овде је реч само о томе да када се запали Стара планина, има ко то да
угаси... То је у интересу целог региона...

  

Да, али који је интерес Руса да долазе у Ниш?
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- Па, они реагују свуда широм света. Руси учествују у интервенцијама и у Грчкој и у
Италији, не разумем зашто не би учествовали и у ванредним ситуацијама и у Србији...

  

Кажу да сте ви руски човек у српској власти...

  

- Не, ја сам српски човек у српској власти. Ми сада треба да водимо паметну политику,
да будемо добри са свима.

  

Као Тито?

  

- Па, нормално.

  

Али, да ли је то реално сад?

  

- Мислим да јесте.

  

Цеца Ражнатовић је ваша школска другарица. Хоћете ли јој помоћи да не буде
оптужена у случају "Фудбалска мафија"? Да ли је тражила услугу од вас?

  

- Не! Одговор је не.

  

Али, природно је да зовне школског друга и каже: "Пријатељу, помози ако нешто
можеш..."
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- Не. Откако сам на месту министра, никада нисам разговарао на ту тему са њом, управо
зато што је и њој непријатно да о томе разговара, а с друге стране, већ сам рекао више
пута, полиција је тај случај одавно предала тужилаштву... Сад све од њих зависи.

  

Ипак, ви као министар, ако хоћете, можете да помогнете...

  

- Нећу. Не зато што нећу да помогнем, него једноставно зато што сматрам да су лична
пријатељства одвојена од државе.

  

Где је Богољуб Карић? Да ли су вам нудили нагодбу да га не хапсите ако се врати у
земљу...

  

- Да, било је таквих упита, било је "непристојних понуда", али ако он дође у Србију, мора
да буде ухапшен.

  

Значи нема договора са Карићем?

  

- Не. Нема договора. Уосталом, о томе полиција не одлучује.

  

А Цане?

  

- Исто тако.

  

Да ли је тачно писање хрватских медија да је Цане спремао ваше убиство?

  

- Постојале су такве информације. Имали смо одређена сазнања. Е, сад, то је све део
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овог посла...

  

А зашто су Руси пре две године ухапсили, па пустили Цанета? Шта се ту десило?

  

- Не знам, то је било пре мог доласка на ову функцију.

  

Да ли је тачно да су вам слали претеће поруке после хапшења Сретена Јоцића?

  

- Тачно је. Мени стално стижу претеће поруке. Мени стално прете, али то је нормално.
Ја нисам министар за рекреацију, него сам министар полиције и то је нормално.

  

Када ћете да откријете шта је истина о претњама вама и вашој породици у време
прављења ове владе?

  

- Мислим да нема разлога.

  

Никад то нећете рећи?

  

- Забранио сам свима у СПС-у да блате друге странке, јер није нама циљ да будемо
лошији од њих. Та забрана важи и за мене.

  

Добро, али то није блаћење. Мислим да ми као грађани имамо право да знамо ко је
тај ко је претио вашем детету у школи због политике. Тај неко не заслужује више да
се бави политиком...

  

- То се слажем, али то су моји лични проблеми, ја с тим морам да се носим... Кроз
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страшне ствари сам прошао. Нико није издржао веће притиске од мене у време
формирања Владе.

  

Навијачи? Велики проблем. Хоће ли држава имати снаге да се обрачуна са
мафијашима са трибина?

  

- За то је неопходно неко време и неопходан је неки шири консензус око тога да је
исправно то што се ради... Хајде да разговарамо отворено. Нису навијачи 2000. били за
Милошевића, него су рушили Милошевића. Сви ти навијачи које сам и ја познавао као
председник КК "Партизан" хвалили су се и сликали по новинама како су заузели
полицијске станице, како су са ДОС-ом ослободили Београд. Е сада, и они вероватно
осећају да имају нека права... Па, неки од њих су касније постајали и политички
функционери. И онда, одједном долазите у ситуацију да се за њих говори да су
криминалци и насилници. Морамо да видимо шта је ту истина.

  

А шта је истина?

  

- Полиција је све те екстремне хулигане приводила по више пута. Ми смо своје одрадили,
заказивали су неки други у ланцу власти... Све у свему, мислим да је то један процес који
траје и биће нам потребно неколико година да се установе јасна правила игре, да људи
знају шта се сме шта се не сме.

  

(Разговарао Драган Ј. Вучићевић)
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