Интервју Ивице Дачића за „Наше новине“
среда, 30. април 2014.

У свом првом интервјуу на функцији првог потпредседника српске Владе Ивица Дачић
истиче да ће као шеф дипломатије покушати да од Србије направи препознатљив бренд и
да на тој функцији не очекује проблеме и условљавања ЕУ и Русије, нарочито после
актуелног конфликта у Украјини. О Тадићу не жели више да говори лоше и не плаши се да
ће СПС после четири године мандата бити „прогутан" од већинског коалиционог партнера
СНС-а.
Шта ова Влада доноси ново у односу на претходну? У чему ви видите кључну
разлику?
Када је реч о циљевима, приоритетима и енергији коју треба уложити – разлике готово и
да нема. Оно што јесте разлика је, пре свега, резултат који је Александру Вучићу донео
премијерско место и који њему и целом кабинету обезбеђује огроман легитимитет за
наставак реформи неопходних српском друштву. С друге стране, ово је Влада од које се
страшно много очекује, и у Србији, а и међу нашим пријатељима у свету.
Шта је приоритет у ресору који преузимате, шта су кључни задаци српске
дипломатије у наредном периоду?
Морамо да наставимо започето. Србија је током последње две године повратила углед,
изборила се за равноправан третман, заузела своје место у Међународној заједници и све
то сада треба не само да потврди него и да направи још крупније кораке напред. Пре
свега у евроинтеграцијама, а истовремено и у односима са кључним светским играчима,
затим са суседима и на крају са огромним бројем држава које су традиционални
пријатељи Србије (бивше Југославије). Положај који смо заузели сада морамо да утврдимо
и да са њега кренемо даље, напред. За Србију мора коначно да се зна по свему оном
лепом што она има и може да пружи, тако да ће један од задатака министарства бити и
промоција наше културе, туризма, спорта... Укратко, имам намеру да од Србије направим
препознатљив и популаран бренд и поштованог учесника међународних односа.
Србија се налази између две ватре, Русије с једне и ЕУ и САД с друге стране. Како
ће се Србија понашати уколико са једне стране стигне ултиматум који би могао да
поремети односе са другом?
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Баронеса Ештон је, колико јуче, рекла да неће бити никаквих притисака и условљавања
Србије и верујем да је та порука искрена и тачна. Никакве ултиматуме не очекујемо ни од
наших пријатеља из Русије јер, на крају, нисмо дали било какав повод за нешто слично.
Србија, и сви данас у свету то поштују, води рачуна о својим интересима, не угрожавајући
при том интересе других. Залажемо се за мирно решење свих сукоба, па и украјинског,
знајући из сопственог искуства колико траума и несреће изазивају ратови комшија и
пријатеља. Такође немамо намеру да било ког пријатеља у свету изгубимо беспотребним
уплитањем у ствари на које никако не можемо да утичемо нити да их решимо.
Да конкретизујемо случај – шта ће Србија урадити уколико ЕУ затражи раскидање
уговора о слободној трговини са Русијом?
Не верујем у такву могућност. И Европа се, и у овој и у свим другим ситуацијама, руководи
интересом грађана Европе и европског бизниса. А како су ти интереси много већи,
утицајнији и далекосежнији од оног који ми имамо са Русијом, верујем да ће они у целој
овој причи и превладати и омогућити решење које ће задовољити све стране и које ће
омогућити наставак живе економске сарадње Европе и Русије. Милиони радних места и
милијарде евра зависе у Европи од односа са Русијом и у Русији такође од односа са
Европом, тако да сумњам да ће било која страна хтети да уради било шта што ће тај
баланс да поремети. Уосталом, и многе стране компаније отвориле су у Србији своје
фабрике баш због вере да ће им наш уговор са Русијом користити. Зашто би сада неко
хтео то да промени?
Иако се то очекивало, у овој Влади нема Тадића. Да ли је разлог за то чињеница да
је инсистирао да СПС не буде у њој и да ли сте и ви били а приори против учешћа
његове странке у Влади?
Борис Тадић је био председник Србије, а то је институција коју ја изузетно поштујем јер
мислим да је крајње време да нам институције постану важније од било чијег имена и од
било које партије. Самим тим о председнику Србије, па и бившем, немам намеру ништа
лоше да говорим. А о томе зашто није ушао у Владу он сам већ довољно прича. Немам шта
да додам, нити сам био против било чијег учешћа у Влади. То не би било ни реално јер је
нисам ја састављао, ни пристојно према ономе ко је ту Владу састављао.
Неки коментаришу да је ова Коалиција опасна за СПС, да ризикује да вас за четири
године СНС „прогута".
Очигледно да они који то причају заборављају да смо ми са СНС-ом већ две године у
Коалицији и да, и поред тога, једини на политичкој сцени нисмо прогутани. Ми имамо исте
циљеве, делимо добар део истих вредности, али смо, истовремено, две политичке
странке, свака са својим програмом и интегритетом, и тако ће и остати. С тим што данас
постоје много важније ствари од наших разлика и на њима радимо и радићемо заједно. А
када остваримо резултат, када уредимо државу и приведемо крају преговоре са ЕУ, када
решимо нагомилане економске проблеме...лако ћемо, и ми и они, да истакнемо наше
разлике.
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Спекулисало се да је неко са стране, прецизније Руси, утицао да ви будете у овој
Влади.
Спекулише се и да у Обамином обезбеђењу има ванземаљаца. Што би се рекло, посао
штампе је да штампа, шта год.
Да ли сте задовољни ресорима које сте добили као странка? Како коментаришете
„замену" ресора Саше Антића и Зоране Михајловић?
Пре свега, изузетно сам задовољан односом самог Вучића према нама, мањем
коалиционом партнеру. И то је и мени, а и СПС-у било сасвим довољно, те смо оставили
њему да сам предложи места на којима мисли да ће му наши кадрови бити потребни.
Дакле, и Антић и Зорана Михајловић, на овим местима, избор су Александра Вучића и
СНС-а и ја немам никакав разлог да то коментаришем. Очекујем да ће свако ко је постао
министар у овој Влади свакако дати све од себе да постигне добар резултат.
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