Moć u Srbiji ne leži u institucijama, već u političkim partijama
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Sve dok je moć u rukama političkih partija ne možemo očekivati efikasnu kontrolu i učinkovitost službi
bezbednosti niti rešavanje političkih ubistava i ozbiljnu reformu sektora bezbednosti, zaključio je predsednik
Upravnog odbora BCBP Miroslav Hadžić u emisiji Radio Beograda „Talasanje".

Miroslav Hadžić i Svetko Kovač diskutovali su u emisiji Talasanje o reformi službi bezbednosti, Foto: RTS

U kakvom su odnosu političke partije i bezbednosne službe, kolika je moć tajnih službi i ko ih kontroliše i da li
je realno očekivati rešavanje političkih ubistava u Srbiji bile su teme o kojima su u emisiji Radio Beograda
„Talasanje“ diskutovali predsednik Upravnog odbora BCBP Miroslav Hadžić i bivši direktor
Vojnobezbednosne agencije (VBA) Svetko Kovač. Miroslav Hadžić je istakao da se vlast ne bavi dovoljno
reformom sektora bezbednosti i da ne postoji nijedan dokaz da su političari zaista hteli da sprovedu ozbiljnu
reformu sektora bezbednosti.
„U Srbiji dešavanja zavise od nečije volje, zlovolje ili nedostatka volje. Nisu doneti ključni zakoni, moć
ne leži u institucijama, već sve zavisi od nosilaca političke moći. Nadzornu moć nema Parlament, već
političke partije“, istakao je Hadžić.
Govoreći o kontroli službi bezbednosti, profesor Hadžić je ukazao na dva značajna pitanja: da li je uopšte
moguće kontrolisati službe bezbednosti zbog prirode rada tih službi i da li je sistem u stanju da spreči službe da
prave štetu.
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„Bezbednosna provera nije zakonski regulisana. Ona omogućava elitama službi da očuvaju i uvećaju
svoju moć i utiču na političke odluke. To je ključni problem koji nas vraća na pitanje sprečavanja štete.
Ovaj sistem nije uspeo da osigura da službe ili njihovi pripadnici ne prave štetu ovome društvu“,
zaključio je Miroslav Hadžić.
Bivši direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA) Svetko Kovač je u emisiji „Talasanje“ istakao da je VBA
ozbiljno reformisana i da je taj proces trajao osam godina. Međutim, on smatra da ta činjenica ne mora da bude
dovoljna da se reše politička ubistva.
„Postoji politička volja da se reše politička ubistva. Takođe i u bezbednosnim službama postoji volja i
sposobnost da se to uradi. Ono što predstavlja problem jeste nedostatak dokaza koje je nemoguće
pribaviti sa ove vremenske distance“, smatra Kovač.
Više o ovoj temi možete pročitati u radovima profesora Hadžića : Raspon obaveštajnog nadzora na Zapadnom
Balkanu i Nasilno rasturanje Jugoslavije-uzroci, dinamika i posledice.
Kompletnu emisiju „Talasanje“ možete preslušati ovde.
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