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Демократската партија на Србите нема да ја напушти
владејачката коалиција и покрај одлуката за признавање на
Косово, на која оваа партија силно се спротивстави. ДПС нема
да организира ниту протести поради признавањето на Косово.
- Со избрзани потези може да се урне позицијата на Србите во
Македонија, која макотрпно ја градевме. Единствена полза од
протестите и излегувањето од Владата ќе има опозициската
СДСМ, преку евентуален пораст на нивниот рејтинг - вели Иван
Стоилковиќ, претседател на Демократската партија на Србите
во Македонија.
Во моментов најмалку е потребно да им се спротивставуваат
Србите на Македонците, смета тој. За разлика од нив,
Радикалната странка на Србите веќе најави дека ќе организира
протести, кои ќе почнат од селата на Скопска Црна Гора и ќе
продолжат кон центарот на градот. Радикалите го повикаа
Стоилковиќ поради морални причини да ја напушти
владејачката коалиција.
Претседателот на ДПС, пак, ќе настојува со политички методи
да ги надмине разликите.
- Република Македонија немаше ниту на сон да го признае
Косово да не беше Црна Гора. Под влијание однадвор двете
држави ја донесоа ваквата одлука.
Белград ја сфаќа позицијата на Македонија - објаснуваат од
ДПС.

При неодамнешните средби со српските власти, Стоилковиќ
побарал Србија да не го повлекува признавањето на Република
Македонија под уставното име.
Во ДПС со внимание ги следат настаните околу Косово. Во
Црна Гора се подготвува референдумско изјаснување на
граѓаните, кое може сосема да ги промени работите. Близу 40
отсто од населението на Црна Гора се Срби и исходот од
референдумот е сосема неизвесен, сметаат од ДПС. Кај нас
состојбата е поинаква, бидејќи процентуално Србите се
застапени со едвај 2 отсто од вкупното население. Нивната
најголема концентрација е во Куманово, Старо Нагоричане,
Чучер Сандево и Скопје.
Србите повеќе му веруваат на Груевски отколку на СДСМ
Во партијата на Србите повеќе им веруваат на Груевски и на
ВМРО - ДПМНЕ, отколку на СДСМ.
- Груевски е покоректен. Тоа што го договараме, тој го
исполнува. Со СДСМ не беше таков случајот. Додека бевме во
коалиција со нив, и покрај тоа што имавме пишан договор, не ги
исполнија ветувањата - вели Стоилковиќ.
Во актуелната владејачка коалиција ДПС има заменикминистер за култура, директор на Агенцијата за човечки и
малцински права, директор во „Македонија пат“, државен
советник во Министерството за земјоделство.

