„ГЛАС ЈУГА“
Предраг Радоњић

1. Колико је потребно повезивати црквени проблем са
положајем Срба у Македонији и односима две земље?
- Став ДПСМ по том питању јасно и принципиелно је био исказан
још на самом почетку ескалације сукоба између СПЦ и МПЦ, изашли
смо у македонску јавност изразивши чврсто уверење које доминира у
партији и уопште међу српским живљем да односи између две цркве не
смеју, неће и једноставно не могу пореметити одличне односе између
грађана македонског и српског етничког порекла као и добре
међудржавне односе међу Р. Македоније и Р.Србије. Придржавајући се
принципа подвојености Државе од Цркве прокламовано у обе земје
ДПСМ је такође јавно иступила са ставом да у међусобне проблеме и
сукоб двеју цркава ни под којим условом не би требало, чак што више не
би смело да се мешају државни органи.Тај свој принципиелни став
практично смо доказали и у Собрању Р.Македонији при доношењу
Декларације о подршци Македонској цркви којом приликом сам ја као
председник Партије и актуелни посланик у знак неслагања са тим чином
напустио собраниску салу, ускративши подршку Декларацији. Убеђен сам
да је усвајањем те Декларације, којој су се под изузетним притиском
других политичких партија и јавности приволели и наши коалициони
партнери била прва грешка и корак ка доцнијој још израженијој
ескалацији, лоших односа не само између цркава, него што је још
опасније и између две државе.
Међутим истине ради да смо међусобни сукоб двеју цркава и у
јавности оценили као догађај у коме највише страдају верници Срби,
истакавши при томе да је наша етничка заједница једина која у Р.М. нема
своју цркву и неможе на адекватан начин да изражава слободу
вероисповести.
Коначно ми смо све до данас чврсто задржали свој принцип да
се у проблеми цркава ни по коју цену несмеју мешати органи државе, а
њихово решавање препустити црквама.
2. Како се одразило хапшење владике Јована на положај Срба
у Македонији?
- Хапшење владике Јована, које смо најоштрије осудили,на срећу
није унео неке значајније турбуленције у односу грађана Македонске
националности ка нама Србима који живимо у Македонији, као ни
положају Срба уопште.
Доказ за то је висок рејтинг који ДПСМ и данас ужива у Р.
Македонији и изразитој жељи већих партија Македонског корпуса да нас

имају за свог коалиционаог партнера. Да је то сигурно тако показује и
чињеница да је наша Партија недавно позвана да потпише коалициони
Договор за парламентарне изборе.

3. Шта се дешава са Вашом иницијативом о амнестији и како
се она одражава на односе унутар владајуче коалиције чији сте Ви
део?
- Закон о амнестији лица осуђених и оптужених због „ ширење
верске или националне нетрпељивости “, коју сам поднео у Собрању
Р.Македоније пре извесног времена, сврстан у дневни ред текуће
скупштинске седнице, међутим, ми у партији имамо осећај да наши
коалициони партнери још увек оклевају да се стриктно изразе о њему,
вероватно желећи да до краја испитају пулс, пре свега међународних
фактора повезаних за предстојећи проблем. На то нас наводи и факт да
су тачке дневног реда њих 38 већ исцрпљене, а 39 која се односи на
Закон још увек је на листи чекања, јер се увек нађе неки изговор да се
закаже нека друга седница Собрања, а ова тачка одлаже за боља
времена.
У сваком случају уверени смо да ће та игра, у колико је сварно
игра, морати бити окончана у неколико наредних дана.
Што се тиче односа наших коалиционих партнера према нама
делимично сам већ одговорио, а доказ да се у томе није ништа изменило
је у томе што је при потписивању уговора о поновном коалицирању,
наша Партија задржала треће место иза две најмасовније македонске
партије, место које између девет коалиционих парнера имали и на
парламентарним изборима 2002 године.
На крају ипак морамо истаћи да је хапшење владике Јована,
довело до значајног потреса у међудржавним односима између Р.
Македоније и Р. Србије, што нас веома забрињава.
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