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#VUČIĆ DLAKU MIJENJA, ALI ĆUD NIKADA#
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ponovno se u utorak u
Vrginmostu izbjegao ograditi od svog govora "o srpskoj Glini" iz 1995.
godine, ali je kazao da nema "nikakvih teritorijalnih problema s
Hrvatskom" i usput optužio novinare da ga žele osobno poniziti.
Srbijanski predsjednik se nakon pitanja hrvatskih novinara na
završetku posjeta Vrginmostu ponovno nije htio izravno ograditi od
svog govora u tada okupiranoj Glini 1995. kada je hrvatsku vlast
proglašavao "ustaškom" i kazao da Glina više nikada neće biti Hrvatska
već dio Velike Srbije.
Vučić je rekao da je više puta adresirao
"potpuno različiti pogledi na ono što se
je zadnjih dana o sebi slušao velik broj
"nema nikakvih teritorijalnih problema s

to pitanje i kako postoje
događalo". Naglasio je kako
neistina i kleveta, te da
Hrvatskom".

Novinare je optužio da samo žele "nešto što mogu iskoristiti za osobno
ponižavanje predsjednika Srbije ili nekog iz Srbije".
Taj film, stoti put vam ponavljam, nećete gledati", rekao je Vučić
novinarima.
"Meni je teže palo što je na udaru kritika Kolinda Grabar-Kitarović
nego što su mene vrijeđali", kazao je Vučić.
Hrvatske građane je pozvao da za nekoliko mjeseci procjene je li poziv
da dođe u Hrvatsku bio pametan ili ne, "odnosno hoće li Hrvati u
Vojvodini i Srbiji živjeti bolje ili lošije".
"Veoma sam ponosan što se srpska delegacija ponašala racionalno,
odgovorno i ozbiljno u trenutku koji iz raznih razloga za nas nije bio
lagan", rekao je srbijanski predsjednik, ponovivši kako će uputiti
poziv hrvatskoj predsjednici da posjeti Srbiju i to prije ljeta.
"U Srbiji neće biti histerije kao u Hrvatskoj, a onaj tko se toga ne
bude pridržavao imat će posljedica. Mislim da je to dobra poruka",
dodao je.
Vučić laže
Ja nikada u govoru u Glini nisam spomenuo Veliku Srbiju. I to ste vi
Hrvati nadodali. Mjera vaše podrške i poštovanja je jednako
proporcionalna poniznosti nekoga tko bi došao među vas. Takvu vrstu
poniznosti s moje strane nećete vidjeti, rekao je u utorak srpski
predsjednik Aleksandar Vučić u Vrginmostu. Tako je odgovorio na
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pitanje hoće li se ispričati zbog govora u Glini 1995. godine.
No njegov govor iz Gline ga demantira. U tom je govoru između ostalog
rekao i sljedeće:
"Braćo Srbi, sestre Srpkinje, pozdravljam junački narod srpske Banije
srpske Gline,vas koji ste prvi podigli baklju slobode, vas prve koji
ste krenuli na ustašku vlast, oslobodili neke srpske teritorije u
Republici Srpskoj Krajini. Nikada više ovdje ustaška vlast neće moći
doći, nikada više oružanim putem, onako kako je zločinački režim
Franje Tuđmana to pokušao. Vi ste ih spriječili. Pokušat će to na
drugačiji način uz pomoć međunarodnih sila, zapadnih zemalja, a preko
njihovih slugu u Beogradu, tu mislim na Slobodna Miloševića i njegovu
ženu. Hrvatska je vojska nekoliko puta napala Srpsku Krajinu, nekoliko
puta, a gdje je bila jugoslavenska vojska, nigdje ih niste mogli čuti
niti vidjeti. Ne borite se ni zašto što nije vaše, i to mora ostati
srpsko. Nikada Glina neće biti hrvatska. Nikada Banija neće nazad u
Hrvatsku. Ukoliko srpski radikali pobjede i poraze predsjednika Srbije
vi znate da ćete živjeti u Velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi
tu odstupanja biti neće".
Petrov: Vučić se trebao ispričati, ali se očito nije promijenio
Predsjednik Mosta Božo Petrov u utorak je u Saboru ocijenio kako je
povodom posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića hrvatski
stav trebao biti da je ono što je Vučić izgovarao 1995. sramotno te da
se zbog toga trebao ispričati kao predsjednik Srbije, "a ne da se na
bilo kakav način zabrani to pitanje".
"Trebalo se postaviti da je Hrvatska žrtva u agresorskom ratu koji je
vodila Srbija, a to je trebao i Vučić naglasiti i ispričati se. To su
odluke velikih vođa, isprika nije sramota, isprika je jedino priznanje
da naše dvije države mogu surađivati u budućnosti", ustvrdio je
Petrov. Ocijenio je kako su ovaj posjet i retorika pokazali da se
Vučić nije promijenio.
"Kada Dačić i Vulin progovaraju kao trbuhozborci, a u istom trenutku
Vučić komentira da je sve divno i sjajno, imamo već davno viđenu
predstavu. Vučić je ovaj posjet trebao iskoristiti puno bolje i
pokazati da mu je stvarno žao zbog svega što je napravio, pogotovo
zbog huškačke retorike u kojoj su stradali upravo pripadnici srpske
manjine u Hrvatskoj, a on je to prouzročio", poručio je.
Ironično je dodao kako je Vučić Hrvatskoj učinio uslugu, "jer da nije
huškao, onda vjerojatno ne bi došlo do Oluje". Ponovio je da se Vučić
trebao ispričati i pokazati da je odgovorna osoba koja odgovara za
svoje riječi bez obzira na to kada su izgovorene, te da je sazrio i
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kao političar i kao osoba.
Nije mi jasna predsjednica kada prosvjednike naziva političkim
marginalcima
Komentirao je i izjavu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja je
za prosvjednike zbog Vučićeva prosvjeda rekla da su politički
marginalci, rekavši da to nisu marginalci, nego osobe koje su iznijele
svoje mišljenje, ali i osobe koje značajno utječu na stav HDZ-a, "pa
mi nije jasna predsjednica kada kaže da su to politički marginalci".
Petrova zanima i kako će HDZ na to reagirati, ali mnogo važnijim
smatra da se to što se jučer dogodilo ne bi trebalo događati u
Hrvatskoj kada su ovakvi politički posjeti u pitanju. "Smatram da
hrvatski politički dužnosnici trebaju iznijeti jasan stav i svoje
mišljenje zbog hrvatskih građana", kazao je.
Smatra i da su predsjednica i Vlada oko Vučićeva posjeta trebali biti
puno bolje koordinirani, ali, kaže, ne želi komentirati njihove
razmirice. "Ubuduće se to treba puno bolje usuglasiti, ne može Vlada
zastupati jedan, a predsjednica drugi stav kada su odnosi s ovakvim
zemljama u pitanju", poručio je Petrov.
(Hina)

3 / 3
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

