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Новости, 07.11.08.

ЛДП неће подржати иницијативу за расправу о поверењу Влади Србије зато што је она
рефлекс политике која је на изборима доживела пораз, а онда месецима покушавала да
преживи тако што ће потпуно зауставити живот у Србији, поручио је у разговору за
“Новости” Чедомир Јовановић, лидер ЛДП.

- Та нова коалиција, о чијој снази и визији говори то што је предводи успавани
Коштуница, тражи расправу о Влади да би гуслала о Косову док светска криза и
унутрашње слабости прете да потпуно разоре све у овој земљи. Са странкама које су
тако неодговорне и сурове према људима ми немамо ништа заједничко.

* Али, зар није посао опозиције да руши владу? Јесте ли ви власт или опозиција?

- Нећемо да рушимо владу без јасне визије у име политике са несумњиво погрешном
визијом. Нећемо да уместо Мирка Цветковића, неспособног да понуди нове идеје,
враћамо у политику Коштуницу, који после тромесечног спавања, поново хоће по старом.
Без ЛДП, наше енергије и визије, та расправа је губљење времена, јер се у њој неће чути
ниједан конкретан предлог значајан за читаво друштво. Зато је та прича осуђена на
неуспех. Не због квалитета Владе, него због превазиђености политике коју симболизују
предлагачи иницијативе.

* Јесте ли ви и ЛДП тај џокер Владе, пошто се све чешће говори о томе да
владајућа коалиција има “резервног” играча?

- Проблем ове владе је што, осим Бориса Тадића, она нема ниједног озбиљног играча.
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Председник је и премијер и министар, и судија и тужилац. Вероватно ће ускоро сам себи
бити и резервни играч. Ми смо џокер друштва које штитимо од последица тако
неодговорног концепта.

* Да ли би ЛДП можда ушао у Владу, и под којим условима?

- За то нема простора. Можемо да помогнемо у европским пословима, али не можемо у
владу која сваког преподнева започиње пут у Брисел, а по подне дочекује на некој од
многобројних странпутица, од Косова и Еулекса, преко гаса и Москве, до унутрашњих
реформи које су сведене на кречење оног што је лоше уместо стварања новог и бољег.

* Када очекујете парламентарне изборе?

- До тих избора не смемо доћи стихијски, мотивисани фрустрацијама. Та тема ће постати
неизбежна током наредне године, и за то је потребан договор који би земљи омогућио
да, после ратификације ССП и кандидатуре за ЕУ, уђе у изборну кампању са амбицијом
да после избора добије ефикаснију владу од ове, способну да уради све европске
послове о којима се данас много прича, а мало ради.

* Значи, ЛДП је за изборе после кандидатуре за ЕУ?

- Да.

* Има ли ова влада капацитет да повуче Србију ка ЕУ?

- Нема капацитете за било какав енергичан потез према Европи. Она је и направљена
без амбиција да буде влада која убрзано европеизује Србију. За тако нешто мораћемо да
сачекамо следећу владу, ону у којој ће ЛДП бити симбол енергије и потеза који наше
животе суштински мењају. До тада је важно да онемогућимо даљу девалвацију важне
европске идеје и поверења грађана у њу.
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* Верујете ли владајућој коалицији да је искрена у намери да изручи Ратка Младића
у Хаг?

- Да, али не видим способност за то.

* Званичници у Србији често истичу датуме кандидатуре или уласка Србије у ЕУ.
Каква је ваша процена тог “возног реда”?

- Хајде да прво одредимо рокове и уведемо ред у оно што се у нашем друштву мора
урадити да би оно постало способно да уђе у прави процес европских интеграција. Да се
договоримо око тога на шта ће личити парламент, да ли се у њему усвајају европски
закони или се опстаје на таласу неспособности антиевропске опозиције. 

* Да ли то подразумева ваш понуђени програм мера “Договор за будућност”?

- Тражимо озбиљну седницу парламента посвећену кризи у економији и деблокади
европских интеграција, као и договор о штедњи државе и одговорном буџету за следећу
годину и смањењу јавне потрошње која прети да нас уништи. Да се договоримо како да
растеретимо привреду и грађане кроз снижење пореских стопа и да земљу учинимо
атрактивнијом за улагања. Да праведније распоредимо дажбине, да се додатно
опорезују монополисти и они који у кризи додатно зарађују.

* Нисте променили став о КиМ? Подржавате ли долазак Еулекса?

- Да, као што је ЛДП био у праву пре годину дана када је тврдио да би требало
прихватити Еулекс. Време је потврдило нашу косовску политику и у потпуности
превазишло план свих других који су иза наводне одбране Србије, скривали сваку врсту
неспособности и немоћи. ЕУ треба да буде наш партнер у Бриселу и у Београду, али и у
Приштини, енклавама јужно од Ибра, Косовској Митровици. Да се на тај начин штите
права Срба на Косову и европска будућност свих грађана у Србији. Процес
редефинисања односа Косова и Србије мора бити усмерен пре свега ка мењању саме
Србије.
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БИЉАНА НАМ ЈЕ ПОТРЕБНА

* Биљана Србљановић изнела је низ критика на рачун ЛДП. Касније је спустила
лопту, али остала је сумња да сте је маргинализовали?

- Биљана је чланица Председништва и Политичког савета странке. Постала је то у оном
тренутку када је осетила потребу за тим. Наши методи су некада, можда, различити, али
је та разлика и разлог што смо у њој имали тако добру кандидаткињу на изборима,
различиту и аутентичнију од других. Она је и сада, у мери у којој је за то спремна,
потребна ЛДП-у.

* Странку су раније напустили и други функционери, неки од њих су тврдили да у
странци нема превише демократичности?

- А ми смо на сваким изборима поправљали наш изборни резултат, и то сваког пута у
тежим условима. Странка је притисак који носи оваква политика издржала, неки људи
нису. Нико од њих није из странке искључен, наши посланици немају потписане бланко
оставке.

НЕСЛАГАЊА СА ТАДИЋЕМ НИСУ ПРЕПРЕКА

* Да ли сте, за три године постојања ЛДП, који пут зажалили што више нисте члан
ДС?

- Не. Радовао сам се што сам, кроз изградњу и профилисање ЛДП, седам пута обишао
Србију, водио странку, заједно са другим људима, кроз проблеме и успехе. 

* У каквим сте односима са Борисом Тадићем?

- Мој став ја да наша неслагања у прошлости не смеју бити препрека за сарадњу ДС и
ЛДП у будућности, на оним пословима који су кључни за земљу. Да, ми се разликујемо,
али наш однос мора да се заснива на јасним принципима и испуњењу одговорности које
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имамо према овој земљи. Када кажем наш, мислим на политички однос странака које
представљамо.  
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