
Речи и мисли 91

Пише: Александар Лазић 
среда, 22 октобар 2008 01:15

 Сачувај нас Боже оваквих непријатеља 

Марти Ахтисари, бивши преговарач за Косово и Метохију:    

"Србија ће морати да пристане на независност Косова и Метохије, уколико жели
чланство   у Европској унији – не можете да трпате прст у око ЕУ, ако желите да јој се
придружите."

"Заиста је небитно што Парагвај није признао Косово. Добрано преко 65 одсто богатих  
у свету је признало. То је оно што се рачуна." (за   британски "Гардијан", 18. октобар
2008, "Танјуг") 

 Логично неутрална мисија 

"Видим да се код нас поново дебатује да долазак Еулекса на КиМ значи крај Србије   на
КиМ, што уопште није тачно. За Србију је Еулекс прихватљив под три услова: да   је тамо
уз одлуку СБ УН, да буде статусно неутрална мисија и да се не примењује   Ахтисаријев
план. Ко има примедбе на те принципе, тај има проблем с логиком." (Борис Тадић,
председник Србије, 16. октобар 2008, "Вечерње   новости") 

"Еулекс је део плана Мартија Ахтисарија за независност Косова и његово прихватање  
би било нож у леђа држави Србији, јужној покрајини Косову и Метохији и досадашњој  
борби у одбрани државних и националних интереса. Јадна је пропаганда да постоји  
неки Еулекс који није Ахтисаријев и који не спроводи план за независност Косова."   (Вој
ислав Коштуница, председник ДСС-а, 17. октобар   2008, "Прес") 

"Подржавамо најаву договора Брисела и Београда   о распоређивању Еулекса, али  је
лоше ако је Тадићева изјава још једна од изјава   којима се балансира са амбицијом да се
задрже гласови европске и националистичке   Србије." (Чедомир Јовановић,
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председник ЛДП-а,   17. октобар 2008, "Прес") 

 Ослобођење признањем 

  

"За мене није питање да ли у школама у Црној Гори треба да пише да је Србија
окупирала   Црну Гору 1918. године. То треба да пише у уџбеницима у Србији." (Ненад  
Стевовић, председник Црногорске партије у Србији, 16. октобар 2008, "НИН")

"Пре неколико месеци министар спољних послова Србије [Вук Јеремић] је био у
Подгорици   и од нас затражио да не признамо Косово пре изјашњавања Генералне
скупштине УН о   српској иницијативи. Истовремено, наши евроатлантски партнери су
изразили очекивања   да Црна Гора призна Косово, али смо ми одржали нашу
неформалну обавезу према Србији   и чекали да њен предлог буде процесуиран у УН." (
Мило   Ђукановић, премијер Црне Горе, за "Ројтерс", 16. октобар 2008, "Танјуг") 

"Што се тиче посете Подгорици, сматрам да   је 50 одсто успешна, јер је Црна Гора
гласала за резолуцију Србије у УН, а 50 одсто   неуспех јер је Црна Гора признала
Косово." (Мирко   Цветковић, председник Владе, 15. октобар 2008, "Прес")

"Режим у Београду доследно ради исто оно што је пре њега урадио режим у Подгорици."
  (Војислав Коштуница, 17. октобар 2008, "Прес")   

"Гуслање је издаја Србије..." (Миодраг Вуковић,   члан Председништва ДПС-а Црне
Горе, 14. октобар 2008, "Упитник" РТС-а) 
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"Прве националистичке демонстрације у Београду било је отварање пруге Београд-Бар. 
 Дакле, то, то је питање које траје, које траје, које траје. Па сте имали изјашњавање   у
Црној Гори ко су Срби, ко су Црногорци, па је то ишло горе-доле. Ето, то се тако  
мењало. Па сад демонстрирају, оно, у половним аутомобилима." (Никола   Самарџић,
историчар и бивши члан ЛДП-а, 12. октобар 2008, "Утисак недеље")  

 Викендица за жирафе 

"Миодраг Вуковић: Црна Гора неће уводити   никакве контрамере уколико Србија, како
се најављује, забрани члановима црногорске   владе да уђу у Србију, јер верујем да таква
одлука никад неће бити донета. Али,   уколико таква одлука буде донета, питам се шта
ће бити са око 60.000 викендица,   колико се процењује да их има у Црној Гори чији су
власници Срби?

Драган Марковић Палма, председник ЈС-а:   Господин Миодраг Вуковић својим изјавама
прети Србији и ја му поручујем да то више   не ради! Срби су издржавали Црну Гору, а он
као да је то заборавио. Господине Вуковићу,   ви врло добро знате да сви Срби који
имају имовину у Црној Гори, стекли су је тешким   радом, за разлику од вас неколико
политичара, који имате огромне некретнине у Србији   и врло добро знате како сте
зарадили тај новац.

Миодраг Вуковић: Докле год разне палме и   букве буду водиле политику Србије уместо
нормалних Срба, неће бити добро! Код вас   палме кратко опстају и брзо се суше, јер је
Србија континентална, а не медитеранска   земља. А ви их заливајте, ако желите! Ако
икада прође идеја оваквих политичара у   Србији везаних за неке 'црне листе', ево, ми
ћемо озбиљно размислити да купимо три   жирафе да се Палма мало одобровољи!" 
(13. октобар   2008, "Прес") 

 Чиста петица (на скали од 6 до 10) 
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Мирко Цветковић, премијер Србије, о 100 дана Владе:   

"Влада је за досад учињено заслужила веома позитивну оцену... Чисту петицу." (на
инсистирање новинара да каже оцену, 15. октобар 2008,   "Дневник")  

"Један новинар ме питао како оцењујем сам себе, мени је било мало чудно да ми
поставља   то питање па сам рекао да имам конфликт интереса у оцени себе – па зато
себи дајем   оцену пет. То је била блага порука критике што ме уопште питао да себе
проценим."   (16. октобар 2008, "Интервју" РТС-а) 

&

"Влада није забележила ниједан неуспех, већ је низала успех за успехом." (15.   октобар
2008, "Прес") 

"Нормално је да имамо критике опозиције,   што имамо веће успехе онда опозицији то
још теже пада." (16.   октобар 2008, "Интервју" РТС-а) 

"Ми морамо у интересу грађана да нађемо најбоље решење, родиће се већ нека идеја  
да би грађани могли то да поднесу на најбољи начин." (на   питање како ће грађани
поднети поскупљење гаса од 60% и телефонирања за 100%, 16.   октобар 2008,
"Интервју" РТС-а) 

 Развојни пут Харија Потера 
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"Српска влада и ја као министар желимо да мењамо на боље животе наших људи а за  то је потребан новац. То је као у књизи Хари Потер, која прича о развоју, и чији   јеглавни јунак као дечак осећао да има снагу да мења животе других." (Диана  Драгутиновић, министар финансија, потписујући Записник о преговорима с ВладомНемачке,   17. октобар 2008, "Бета") "Грађани Србије ће већ 2009. године, док се влада још буде знојила радећи наиспуњавању   услова за политичко чланство у ЕУ, моћи да се осећају као да су већ у ЕУ."(Вук Јеремић, министар спољних послова из ДС-а, 13. октобар   2008, "Танјуг") &"Најбоље је што Влада није ништа радила, јер све што би урадила имало би далекосежне  последице по државу и грађане Србије." (Драган   Тодоровић, потпредседник СРС-а,12. октобар 2008, "Прес") Преживети живот (и власт) "До једне мере може да се цене држе на нивоу који заправо омогућава грађанима да  лакше поднесу живот..." (Нада Колунџија, шеф посланичког   клуба За европску Србију,17. октобар 2008, РТС) "Цене расту, плате су мале, иде зима, гас поскупео, а озбиљна држава мора да одговори  свим тим изазовима."  (Борис Тадић, 16. октобар   2008, "Вечерње новости") 

"Не треба размишљати о промени пензионог закона док не видимо шта Србији доноси  средњорочни ефекат светске финансијске кризе. Већ сада имамо проблема збогповећања   расхода услед раста пензија од 15 одсто. Не верујем [да ће моји ставовиугрозити   опстанак Владе], у супротном би била угрожена не влада, него држава." (Млађан   Динкић, потпредседник Владе и министар економије, за "Економист магазин", 17.октобар   2008, "Танјуг") "Повећањем цена [телефонирања] доводе се нове компаније на тржиште, које ће потом  снизити цене." (Јован Радуновић, из РАТЕЛ-а, 15.   октобар 2008, "Б92") "Најбоље је да се бесплатне акције грађана изнесу на берзу по окончању светскефинансијске   кризе." (саопштење Г17+, 15. октобар 2008, РТС) Јачи од будућности О поскупљењу гаса за 60 одсто: "Захтевам, не молим, објашњење или ЛСВ више не подржава ову Владу." (Ненад   Чанак,председник ЛСВ-а, 16. октобар 2008, РТС) "Желим да поручим грађанима да је Влада стабилна. Те политичке поруке служе дневној  политици и немогуће их је спровести у дело... Те поруке немају никакав ефекат на  будућност." (Борис Тадић, 18. октобар 2008, "Бета")   &"Поново се сад сечу шуме, поново идемо на   дрва и угаљ..." (Мирослав Маркићевић,заменик шефа   посланичког клуба НС-а, 16. октобар 2008, "Шта радите, бре?" РТС-а)  Декларација о помирењу динара и евра О Декларацији о политичком помирењу ДС-а и СПС-а:   

"Ја сам више него задовољан што са Ивицом   Дачићем могу да потпишем једну оваквудекларацију. [...] Ја верујем да је динар   већ данас ојачао." (Борис Тадић, каопредседник   ДС-а, 18. октобар 2008, ТВ "Б92") "Мире се народи, државе, људи, чланови породица, ово није медијски и политичкиспектакл."   (Ивица Дачић, као председник СПС-а, 18. октобар   2008, ТВ "Б92")"ДС и СПС су помирили много пре декларације,   та врста позоришта нам није потребна.Тај документ је претенциозно назван декларацијом   о националном помирењу." (Чедомир Јовановић, 18.   октобар 2008, "Б92")"Европски ДС и СПС и даље заклет Слободану   Милошевићу као свом узору потписујудекларацију о помирењу – то није добро за Србију."   (Вук Драшковић, председникСПО-а, 18. октобар 2008,   "Б92")"Цела прича о политичком помирењу ДС-а и СПС-а у најбољем случају закаснела,бесмислена   и помало лицемерна." (Ђорђе Вукадиновић, 18. октобар   2008, "Б92") Уби га прелака реч 

"Волео бих да ми кажете коју сам то ружну реч употребио. Најтежу реч коју самупотребио   је 'лопужа'. Ево сад ћу користити реч лопов." (Александар   Вучић, Српсканапредна странка, 16. октобар 2008, "Политика") &"Хитлер је Мона Лиза у односу на Динкића." (Александар   Вучић, као генералнисекретар СРС-а, maj 2004)"Мишеви који би да линчују и туку нек дођу и стану пред мене!" (Александар   Вучић, каопосланик СРС-а,  фебруар 2005, за скупштинском говорницом) Секуларно наслеђе хиљаду година хришћанства "С обзиром на то да се све странке залажу за секуларну државу и на наслеђе које  имамо из прошлости, сматрамо да градској слави није место у статуту града Београда."   (Дејан Ранђић, шеф одборничке групе ЛДП-а у Скупштини   Београда, 06. октобар 2008,"Бета")"Предлог да се укине крсна слава града Београда представља врхунац понижавањаБеограђана   и свих грађана Србије. То је покушај да се уништи идентитет нашегнарода." (саопштење ДСС-а, 18. октобар 2008, "Газета") "Религија Чеде и остале братије из ЛДП-а је новац и кока, и то их једино интересује!  Смета им литија београдским улицама, а не сметају им наркомани којих има на сваком  ћошку." (Александра Јанковић, посланик НС-а, 17.   октобар 2008, "Газета")  Хистерија без бомбардовања Иван Кузминовић, један од аутора Годишњег извештаја   Хелсиншког одбора, 10.октобар 2008, "Пешчаник" Радија "Б92": "Антонићево писање и ова медијска хајка имају много озбиљније последице него што   јето био случај са ранијим реакцијама. Рекли су ми људи који су дуже од мене на   овимпословима да ни 1999. током интервенције није било баш овако хистерично.""А ово са Соњом [Бисерко] се завршило у ствари тако што су се стварно појавили неки  људи испред њеног стана и зграде, то је већ почело да подсећа на тридесете године   уНемачкој. Мислим, већ полако не знаш коме ће да скину главу. Тако је почело и   тамо сањима, прво је Гебелс анализирао и прозивао књиге, па спаљивао књиге, а онда   једошла кристална ноћ и онда је практично сваки његов јавни говор, наступ или текст  могао да скине десет глава на улицама било ког града у Немачкој, или сто, или хиљаду."  &

"Косово се данас користи као оправдање за територијалне претензије Србије, иако  српске националисте Косово занима искључиво као средство помоћу којег могу дадобију   део Босне." (Соња Бисерко, председник Хелсиншког   одбора у Србији, 10.октобар 2008, сарајевски "Дани") "Ја мислим да је са сломом тог, хајде да кажем, званичног екстремног национализма,  мислим на распад Радикалне странке и темељни пораз Коштунице, испливао тајкриптонационализам   на површину који је заправо фашизам." (Жарко Кораћ,   посланикна листи ЛДП-а, 10. октобар 2008, "Пешчаник" Радија "Б92") Глас албанског разума "Утисак недеље", 12. октобар 2008, ТВ "Б92": 

"Никола Самарџић: Нико није поменуо Албанце,   да су они централна тема овогразговора. Било које Албанце, ако хоћете тако, јер   су Албанци битнији за унутрашње теодносе у Црној Гори, како год, за Албанце на   Косову, који су увек тема свакогразговора који се тиче косовске проблематике.Оља Бећковић, водитељ: Добро, хвала, Никола.   Водићете емисију, верујем, наалбанској телевизији...Никола Самарџић: Па, треба Ви да водите   емисију.Оља Бећковић: Па, видим, али Ви водите како   Ви хоћете и са Вашом темом, а ја ћу сеипак држати овога што се мени чини да је   важније него бринути о Албанцима у овомчасу.Никола Самарџић: То Вам је непримерен поступак.Оља Бећковић: Тужите ме.Никола Самарџић: Нећу." ВРЕМЕПЛОВ "Потребно је да победимо деведесете године и одлуке које је неко други доносио   унаше име тих проклетих 90-их година..." (Борис   Тадић, као председнички кандидатДС-а, 22. децембар 2007, "Б92")  "Свима мора да буде јасно да СПС неће заплашити пета колона НАТО агресора!Социјалистима   овај напад [бомба испред одбора СПС-а на Врачару] учвршћујепатриотизам, то нам   је сатисфакција да смо на правом путу." (Ивица   Дачић, каопредседник ГО СПС-а Београда, 12. април 2000, "Глас јавности") 
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