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 Премијерка Ана Брнабић изјавила је да искрено верује да је једини пут до трајног мира
на Балкану историјски договор Срба и Албанаца, уз оцену да је једино могуће неко
компромисно решење.

  У интервјуу за Блиц она је навела да то компромисно решење подразумева да обе
стране нешто изгубе, али да и нешто добију.

  

"Односно, да добијемо највише што можемо, а изгубимо најмање што морамо. Без
компромиса неће бити ни решења. А и једна и друга страна могу да добију много -
стабилнију, срећнију будућност, дугорочни мир и просперитет", сматра Ана Брнабић.

  

Она је рекла да нема никакве поенте да се говори о дијалогу све док Приштина не укине
таксе.

  

"Могу да се надам да ће такву одлуку донети у скоријој будућности, јер, колико год таксе
утицале на нас у централној Србији, оне ипак највише штете наносе народу који живи на
Косову и Метохији - Србима и Албанцима", рекла је премијерка.
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Упитана шта очекује од састанка са немачком канцеларком Ангелом Меркел 18.
септембра, Ана Брнабић је навела да је њена жеља да у Берлину потврди добре односе
и јаче их учврсти.

  

Она је указала да је чињеница да постоје неслагања са Немачком када је реч о Косову,
али да је и поред тога Србија показала да је поуздан, искрен и предвидив партнер
Немачкој.

  

"У многим ситуацијама нама је била веома значајна подршка канцеларке Ангеле Меркел
која је остала посвећена западном Балкану и у времену када није било политички
опортуно бавити се овим делом Европе. Увек ћемо ово знати да ценимо", рекла је Ана
Брнабић.

  

За најаве дела опозиције да ће бојкотовати изборе, она је истакла да не размишља о
томе и да је то њихово демократско право и уједно њихов једини излаз из ситуације у
којој се налазе и у коју су сами себе довели.

  

"Кад вам је једина политика већ дуже време вређање и претње без јасних,
конструктивних критика и без трунке објективности да кажете да је нешто ипак добор
урађено, онда дођете до тога да немате ни подршку ни идеју с којим ћете изаћи на
редовне парламентарне изборе за које само четири године знате да долазе", навела је
Ана Брнабић.

  

И онда, како је рекла, смишљате сто и један разлог зашто на изборе нећете изаћи.

  

"Оно што је занимљиво јесте да се тај део опозиције данас не обрачунава више са нама,
већ искључиво са другима у опозицији. И то је још један показатељ какви су њихови
демократски капацитети и како они схватају демократију", рекла је Ана Брнабић.

  

(Фонет)
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