
Повући ћу се ако сам проблем!

Пише: Ивица Дачић
уторак, 11 јануар 2011 08:13

  

(Курир, 6.1.2011)

  

Ивица Дачић у нову 2011. годину ушао је по систему „топло-хладно“. Напустио је Београд
у минусу после састанка с лидерима владајуће коалиције и операције на којој су му
одстрањене све брадавице с тела. У Бразилу га је дочекао дебели плус, који га је толико
опустио да се са инаугурације бразилске председнице вратио с температуром од 39.

  

У Србији су га сачекали и новински написи да спречава реконструкцију Владе и да је
„нервозан јер губи уцењивачки потенцијал“.

  

- У политици нема емоција. Осим добрих личних односа с људима, остало је питање
интереса. Мени се прича о принципима срушила кад ми је Александар Никитовић
саопштио да ће ДСС и ДС формирати владу без СПС речима: „Извини, ми бисмо те
узели, али те неће ‘жути’“.

  

Много прашине је подигла ваша изјава да ће ДС и СНС формирати нову власт.

  

- То значи да сам „убо“ праву тему. Само политичка будала верује да ДС и СНС неће
покушати да направе власт ако другачије не може, већ ће ићи на нове изборе!

  

Где је ту СПС?

  

- Никад им нећу дозволити да у Србији остану само две политичке снаге! Занимљиво је
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да се СПС готово једини залаже за тековине опозиционе борбе која је срушила
Милошевића! Ми смо за пропорционални изборни систем, против промена Закона о
информисању, залажемо се за ТВ преносе Скупштине... А оптужују нас да смо против
демократских промена?!

  

Који они? ДС?

  

- Сви, кад им то одговара. Желе већински изборни систем, али то не могу да подржим.
То је радио и Милошевић, па је изгубио. Проблем је што нико ништа не говори на
састанцима, већ се пуштају пробни балони у медијима и СПС окривљује за све. Нико
ништа не говори, нико ништа не тражи, а онда отворите новине и видите: „Мали више
неће имати уцењивачки потенцијал“. Господо, о свему се можемо договорити, али хајде
да причамо о томе!

  

И о реконструкцији Владе?

  

- Шта се хоће реконструкцијом? Да ли неко мисли да је СПС добио превише? Или
сматрају да треба да узму од нас да би припојили себи? Реконструкције ће бити ако се
договоримо. Рекао сам им: „Ево, ја ћу се први повући ако смо толики проблем“!

  

То сте причали и пре шест месеци, па сте опет постали председник СПС?
  - Сви треба да се запитају зашто СПС једини брани оно за шта су се сви борили пре 5.
октобра. Не знам с ким полемишем јер ме нападају анонимни извори.

  

Александар Вучић није анониман.

  

- Вучић се хероише тиме да не смем да кажем с ким је он у контакту, па напада СПС, а не
ДС, који му је политички непријатељ?! Па, ја сам посредовао да се успостави контакт
између ДС и тадашњег СРС! То што Вучић прича о мени, не иде у прилог СНС, јер ако не
могу с Коштуницом, Чедом и Динкићем, а онда и са СПС, с ким ће онда? Као да се жели
постићи утисак да могу једино са ДС.

 2 / 7



Повући ћу се ако сам проблем!

Пише: Ивица Дачић
уторак, 11 јануар 2011 08:13

  

Осећате ли страх да ћете остати по страни ако ДС и СНС поделе плен?

  

- Не. Нека разговара ко с ким хоће, али немојте онда мени да спочитавате да сам
потрчко ДС! Да није било СПС, не би било ове владе! Не желим рат ни са ким, али не
могу више да слушам ламент над Београдом Александра Вучића о његовој злехудој
политичкој судбини! Спочитавају ми да сам издао Милошевића. Ја Милошевићу нисам
био кум. Поручујем свима: уколико вам нисмо потребни, немојте да нас узимате у
коалицију!

  

Оштро.

  

- Не знам зашто их је толико погодило кад сам рекао оно о чему и они причају. Пробаће
самостално или с партнерима да формирају власт, а ако то не буде могуће, разговараће.
Да се разумемо, мислим да је добро да ДС и СНС разговарају. Такође, СПС сматра да је
ова влада много стабилнија од претходних и да нема разлога да се уноси немир у
владајућу коалицију. У исто време, крајње је некоректно да, док смо с Тадићем,
намигујемо Николићу, али и са СНС желимо коректне односе.

  

Вучић тврди да ваша реч уопште не вреди јер сте изневерили договор да он
постане градоначелник Београда?

  

- Тачно је, имали смо договор. Али тачно је и да Тадић није хтео да формира републичку
владу ако Ђилас не буде градоначелник. Хтео сам да идемо на нове изборе, али је
Градски одбор СПС у Београду одлучио другачије. Вучић мора да схвати да су интереси
странке изнад свега.

  

Смета ли вам што се цела та прича спушта на лични ниво?

  

- Наравно да ми смета што се наш приватни однос рефлектује на странке! Добронамерно
сам му, још пре осам година у његовој кући, говорио да мора да „одрасте!“ Да не буде
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вучић, већ вук у политици. Нека одлучи хоће ли дозволити да га политика и емоције воде
или ће он водити политику. На крају, не могу односи СНС и СПС да зависе од нашег
односа. На ту привилегију немамо право ни он ни ја.

  

Да ли је тачно да су вам страни државници у Бразилу, између осталих и Хилари
Клинтон и Уго Чавес, честитали рођендан? Како су уопште знали да сте рођени 1.
јануара?

  

- Приликом представљања о томе их је обавестио бразилски министар иностраних
послова.

  

И шта вам је рекла Хилари?

  

- Ништа посебно, више ме питала за Бориса.

  

Хилари Клинтон се преко вас распитивала за Тадића?!
  - Ма, да. Како је, шта ради, та врста питања. Кад сам јој рекао да је Тадић недавно
оперисан, поручила ми је да му пренесем да се што пре опорави.

  

Да ли сте причали о извештају Дика Мартија?

  

- Не, није било времена. То је био неформалан сусрет. Занимљиво је да су Бразилци
ставили Клинтонову поред Уга Чавеса.

  

На шта је то личило?

  

- Направио је спектакл, стално јој је нешто добацивао и задиркивао је.
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Какав је Чавес оставио утисак на вас?

  

- Одушевио се кад је чуо да сам из Србије! Они и даље мисле да је ово Милошевићева
Србија, која се борила против Америке и НАТО (смех).
  
  Пошто ће овај интервју бити објављен на Бадњи дан, ког се Божића најрадије
сећате?

  

- Оних које сам као дете прослављао у кругу породице у Житорађи, кад сам био мали.
Тада се посебно водило рачуна о томе ко је положајник, да вам у кућу први не уђе неки
баксуз. Нажалост, у последње време за Божић сам углавном ван куће, с полицијом, на
Косову, на задацима... То вам је проклетство политике.

  

Борис Тадић?

  

- Добар политичар који постаје државник. Мој пријатељ, своју и политичку будућност
СПС везао сам за наш заједнички концепт.

  

Војислав Коштуница?

  

- Поштујем га, иако је ДСС сматрао да је СПС закрпа која ником није потребна.

  

Томислав Николић?

  

- Заједно смо прошло много тога, више се нисмо слагали него што би налазили
заједничку реч. Ипак, према њему имам позитивна осећања.
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Чедомир Јовановић?

  

- Био је синоним за све оно против чега је био СПС. Како време иде, показује се да је
наша сарадња на локалном нивоу веома коректна.

  

Млађан Динкић?

  

- После почетних неразумевања, нормализовали смо однос.

  

Слободан Милошевић?

  

- Другачије је време. Његова породица је била против мене, али су ми, кад сам изабран
на чело СПС, рекли да не треба да будем нови Милошевић.

  

Муамер Зукорлић?

  

- Не слажем се с његовим ставовима, али га уважавам као фактор у Санџаку.

  

Војислав Шешељ?

  

- Имали смо договор да могу да га нападам колико год хоћу. Волео бих да се врати у
Србију.

  

Ратко Младић?

  

 6 / 7



Повући ћу се ако сам проблем!

Пише: Ивица Дачић
уторак, 11 јануар 2011 08:13

- Видео сам га једном, на фудбалској утакмици. У интересу државе је да се преда.

  

Хашки трибунал?

  

- Као и код Шешеља, волео бих да се сви наши људи који су тамо врате у Србију. За
многе бих волео да се врате неосуђени.

  

Косово у Србији?

  

- Кад сам био у Призрену, рекао сам да ће тај град увек бити важан за нас. Не зато што
сам рођен у њему, већ зато је био престоница Душановог царства. Косово је место на
којем је настала Србија.

  

Ивица Дачић?

  

- Неко ко жели СПС не у прошлости, већ у садашњости, а још више у будућности.
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