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 Дритан Абазовић, носилац листе "Црно на бијело", изјавио је, гостујући у Дану уживо,
да би волео да види више демократије у Србији, као што би волео да је буде више у Црној
Гори, истичући да су потребне демократске институције. Наводи да то каже као
добронамеран политичар из суседне државе и додаје да га радују споразуми Београда и
Приштине из Вашингтона. Истиче да је у региону највећи патриотизам економија.
Највећи задатак, према његовом мишљењу, је борба против корупције и организованог
криминала, па додаје: Нама треба црногорски Фалконе.

  

Иако познат у јавности Црне Горе као најмлађи посланик у црногорском парламенту,
његов политички ангажман је након одржаних избора у Црној Гори прешао границе те
земље и заинтригирао и ширу регионалну јавност. Тако данас и људи у Србији знају ко је
Дритан Абазовић, носилац листе "Црно на бијело" и председник Грађанског покрета
Уједињена реформска акција – УРА.

  

Абазовић је, гостујући у Дану уживо, рекао да су медији у региону имали погрешну
перцепцију, а сада полако схватили да нема неке апокалипсе, већ да из Црне Горе иду
позитивни сигнали. Сматра да су медији кренули са тим да ће сменом власти доћи до
неких конфликата, проблема, да ће бити угрожени припадници мањинских народа, што,
каже, не одговара истини...
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"Први пут да грађани Црне Горе показују неку зрелост, ситуација је овде сасвим
редовна, политичке прилике се се промениле, побеђен је последњи ауторитарни режим
у Европи, и остало је да се конституише нови парламент и Влада. Надамо се да ће тај
нови парламент и нова влада имати више успеха у бројним сферама него претходна
влада", навео је гост Н1.

  

Абазовић је поручио Ђукановићу да му никакве опструкције неће дозволити

  

 Абазовић је рекао да се нада да ће и ситуација, генерално, у региону бити боља,
оцењујући да то што се догодило у Црној Гори јесте охрабрење за све оне грађане
региона који верују да се може доћи до неке промене. "Ако се то десило у Црној Гори,
онда не постоји земља, не у региону него на кугли Земљаској, где се то не може десити.
Ако је постојала земља где је постојала перцепција приватне државе, онда је то Црна
Гора, ако је где постојала земља где је постојала перцепција да грађанин није носилац
суверенитета и да његов глас не значи ништа, то је била Црна Гора... И јако је важно да
схватите да кад се чини нешто немогућим, да је могуће", истакао је гост Н1.

  

Абазовић каже да је и сама кохабитација између председника из редова ДПС (Мила
Ђукановића) и нове Владе тест зрелости. Наводи да није сигуран како ће све
функционисати јер се ради о новитету, али очекује да председник Црне Горе Мило
Ђукановић неће правити опструкције, кад је реч о давању мандата новом мандатару,
уколико оду са најмање 41 потписом. "И то ће бити први већи тест за њега. Што се
његовог останка тиче - ми по Уставу не можемо да га сменимо, он се не бира у
парламенту, већ непосредно, али оно што је јасно јесте да је његов политички концепт и
његова политичка партија на прошлим изборима доживала бродолом".

  

Абазовић каже да је постојала и "тиха револуција, али у позитивном смислу", а да би
Ђукановић, у моралном смислу, требало да поднесе оставку на место председника Црне
Горе. Уколико се то не деси, није трагедија, каже гост Дана уживо.

  

Абазовић је поручио Ђукановићу да му никакве опструкције неће дозволити. Рекао је,
подсећајући на ситуацију у Северној Македонији, да очекује да Ђукановић буде
паметнији и да не дозволи да сроза себе још више него што га је срозао изборни
резултат.
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Очекује да седница Скупштине буде заказана врло брзо, "можда и одмах следеће
недеље".

  

"Цео регион је добио охрабрење"

  

Абазовић каже да осећа да је регион добио охрабрење, наводећи да осећа да сви
разумемо да су у региону потребни људи неоптерећени деведесетим, који не носе
дугове деведесетих, већ који ће да промовишу вредности које указују на то да је нека
европска политика заживела на Балкану. Ако је то сигнал из Црне Горе, заиста сам
пресрећан, додао је.

  

Нема потребе ником да се пева, нека се пева кад се виде резултати, ово јесте историјска
победа, али чека нас много посла, каже Абазовић.

  

Гост Н1, говорећи о личној безбедности јер му је недавно због полицијске процене
одређено обезбеђење, каже да му је мало лимитирано све, што му, додаје, мало смета,
али да је поносан јер има осећај да ради праву ствар за своју земљу и грађане Црне
Горе.

  

"Веровао сам у ову ситуацију, да ћемо једном да победимо криминалну хоботницу, која
пипке има свуда у региону па и шире".

  

До сада је било, како каже, психичких претњи и "неких понуда које нису за коментар", а
наводи да су спремни стоички да издрже све притиске и све нападе ако их буде.

  

Абазовић је раније изјавио и да би Влада могла да падне ако неко од његових партнера
прекрши договорено у споразуму. Говорећи о томе у Дану уживо, казао је да је изузетно
задовољан потписаним достигнућима лидера коалиције, које је назвао историјским.
"Ставили смо смо тачку на нека питања, можда не трајно, али смо направили огроман
напредак и отворили смо врата према међународној заједници". Наводи да је то важно
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било за њихове коалиционе партнере, додајући и да је коалиција коју он представља
остала при свом курсу. Али тим споразумом смо дали велико објашњење региону који је
био оптерећен тиме да ли ће Црна Гора променити свој спољнополитички курс, и успели
смо да се издигнемо изнад тога и да одрадимо нешто што није било за очекивати, навео
је, додајући да је договор на принципијелној равни.

  

Ја сам убеђен да ће лидери те три коалиције који су то потписали, без икаквих
проблема, са врло јасним и једноставним договорима, заједно са мном, остати доследни
том одговору, рекао је.

  

"Највећи патриотизам у региону је економија, радује ме споразум из Вашингтона"

  

Упитан да ли могу, због одлуке да се неће поставити питање повлачења признања
Косова, да стигну проблеми из неких нижих нивоа коалиције, Абазовић каже да има
питања око којих половина Црне Горе има различита мишљења, а да "докле год се
држимо демократских форми, то је све прихватљиво, без обзира на наше различите
ставове".

  

Каже да је најважније да у региону имамо мир, који је претпоставка било каквог
напретка. "Тренутно у региону је највећи патриотизам економија". То сви заједно треба
да подржимо - да развијамоекономске односе, туризам и гране које су потребне људима
из региона - и наша заједничка реалност треба да буде да се сви заједно нађемо у ЕУ и а
не треба стално да гледамо у ретровизор и у своју прошлост, додао је гост Н1.

  

"Мене радује што су Београд и Приштина потписали споразум у Белој кући - можемо ми
коментарисати да ли је то добар или лош споразум, потпун или недоречен, али у сваком
случају сваки вид напретка у односима, који говори да се ми као регион, као грађани
различитих националних и верских осећања, удружујемо и умањујемо тензије међу нама,
је велики корак унапред и мислим да сви томе морамо да будемо посвећени", рекао је.
Можемо да будемо жртве, али ми треба да се трудимо да не будемо жртве великих
геополитичких игара на које реално не можемо да утичемо или можемо јако мало да
утичемо, додаје.

  

Наш највећи интерес је да имамо демократске институције, то је интерес и грађана Црне
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Горе и грађана Србије, то је за сваки земљу пресудно да би задржали младе људе и да
би могли да генеришемо бољи животни стандард, рекао је. "А ове ствари које не зависе
и превише од нас треба да оставимо иза нас и да покушамо да се посветимо једној
другачијој будућности", додао је.

  

Говорећи о ДПС-у, странку коју ових дана напуштају и неки важни људи, а на питање да
ли је неко "прелетео" у редове коалиције чији је део, Абазовић каже да су имали пуно
контаката са људима који су били високо у тој странци, али да је то све ствар њихове
куће. ДПС је сада један Титаник, и за њих неће бити спаса, рекао је и додао је да се
нада да ће смоћи снаге да се унутар себе реформишу и доживе судбину ХДЗ-а или
СПС-а и крену неким другим правцем и с неким другим људима - без обзира што ја нисам
фан те партије.

  

Нова Влада Црне Горе - људи од кредибилитета и нова лица

  

Говорећи о новој Влади Црне Горе, каже да раде на томе, али да неће откривати
детаље и мисли да ће ускоро бити неких сигнала у вези са тим ко ће водити нову владу.
Рекао је да је мање битно ко ће, персонално, да води ту владу, а да је важније да та
особа  направи дисконтинуитет у односу на претходну владуи да по свом понашању,
знању и односу према јавном добру буде све оно што претходни премијер или претходни
премијери нису били.

  

Каже да ће у Влади бити људи од кредибилитета, неће бити људи који изазивају неку
негативну емоцију, биће неких нових лица за јавности. Наводи да је прошло две недеље
од избора, и да нису прошли све фазе, а да је на реду и финализација персоналних
решења, подсећајући да се тако нешто дешава први пут у Црној Гори и да се ради о
странкама програмски различитим.

  

"Нама треба црногорски Фалконе"

  

Нажалост смо дубоко подељено друштво и надамо се да ће ова промена бити
благотворна, а да ће верске и међунационалне  тензије да спласну, ако не буде неких
разочарења, рекао је Абатовић.
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Дуго година се један велики део грађана Црној Готи осећао да ту не припада, један део
тврдњи јесте био основан, други није, али ја се надам да ће са овим променама огромна
већина грађана променити однос према према држави, да ћемо схватити да је ово наша
држава, једна једина, независна, да сви треба да упрегнео сва своја знања у њеном
развоју, да поштујемо једне друге без обзира на различитости, додао је.

  

На томе морамо да радимо много, као и на питању дистрибуције правде, истакао је
Абазовић, који је навео да су УРА и коалиција "Црно на бијело" изузетно заинтересоване
за борбу против корпуције и организованог криминала и да њихов правни тим већ ради
на припреми одређених аката и нових закона који би ту борбу могли да убрзају и учине
ефектнијом. Он додаје да зна да ће наилазити на разне препреке.

  

"Део који је накачен на међународни организовани криминал је велика претња и по нашу
безбедност и по безбедност грађана Црне Горе и морамо ту бити обазриви и ова Влада
има тај задатак. Ви знате да су се у Црној Гори развила два клана која имају
међународни карактер, да су се развили и да су финансијски веома јаки, много више
него бројне институције у Црној Гори. Такође знамо да су ти људи инкорпорирани у
полицијске структуре Црне Горе, тако да ће то бити велики изазов. Важно је само да смо
свесни тога. Био бих јако разочаран уколико ова нова Влада Црне Горе, ако се формира,
не буде имала велике резултате у борби против корупције и организованог криминала",
навео је Абазовић, напомињући да не умањује значај ни других питања која су поставили
пред нову извршну власт.

  

Наводи да постоји бројна документација, бројна грађа и бројни докази - уколико ту не
положимо испит, мислим да све што смо до сада урадили биће узалудно, каже Абазовић,
који је ипак додао да мисли да ће бити на висини задатка.

  

"Али то неће бити нимало лако, ви знате шта се десило у Србији после смене
Милошевићевог режима. Имали сте убиство премијера (Зорана Ђинђића), зато што су
неки људи били јачи него држава, или су се тако осетили... Е имате такве људе и у Црној
Гори", казао је и додао да постоје људи који су били изнад система, закона, Уставе и
изнад било које институције.

  

На питање да ли се, с тим у вези, плаши за своју безбедност, Абазовић каже да не жели
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да прави од себе жртву и да је спреман врло достојанствено да се носи са проблемима
које оваква ситуација носи са собом. С друге стране, каже, није фер ни према грађанима
"да говоримо да је све безазлено и да ће те структуре које су изнад закона биле
благонаклоно да гледају на то да сада дође неко и поштено ради свој посао - у то заиста
не верујем".

  

Желимо да своју земљу прочистимо од корупције и криминала у мери колико то буде
могуће, сигурно да се то многима неће допасти, али ми смо за то добили мандат, грађани
су изразили жељу за већом дистрибуцијом правде, рекао је.

  

Каже да не сумња у коалиционе партнере, али сумња у институције, "јер тамо има пуно
људи који су део негативног система и корупционашке мреже - неки су се конвертовали,
неки ће се тек конвертовати, а неки ће да остану тихи и да гледају како се одвија
ситуација".

  

"Мислим да ће бити проблем наћи храбре људе који ће бити одлучни да спроведу то у
делу. То ће, по мени, бити велики изазов... Нама треба црногорски Фалконе (Ђовани,
италијански судија специјализован за случајеве против сицилијанске мафије), људи који
су спремни да 24 сата раде без икаквог страха да би кренуло демонтирање система и ја
верујем да ћемо их ми пронаћи, верујем да их имамо", рекао је Абазовић.

  

На питање како ће људи осетити последице кризе, Абазовић каже да им сигурно неће
бити лако, да Црну Гору очекује тешка јесен, тешка зима, али и тешка 2021. година, јер
тада почиње прва рата кредита за ауто-пут, који је највећа инвестиција у Црној Гори, а
која је "без логике". Наводи да ће грађани морати да се стрпе, додајући да има утисак да
су грађани прихватили нову реалност, и то да је корона створила емпатију међу
грађанима који разумеју да се неких ствари морају одрећи.

  

Очекујем да нова власт, кад буде промовисала нове вредности, кад буде показала више
сензибилитета према пољопривредницима и према људима који први пут покрећу
бизнис, за олакшање инвестиција, да у једном средњорочном року Црна Гора може да
има резултате. Наводи да је њихова предност што су мала земља, па се добар резултат
одмах види, али додаје да су исто тако и рањив систем.
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Каже да раде на документу ургентних мера, како би се премостио овај тежак период.

  

О односима са Србијом

  

Упитан о мишљењу о државном врху Србије и о председнику Србије, Александру Вучићу,
Абазовић је рекао да се нада да ће Црна Гора ући у једни нову фазу односа са Србијом,
"и да ће та фаза бити релаксирана у смислу ових проблема који су настали у претходном
периоду".

  

"Ми морамо да добијем закон који је европски, модеран, који све верске заједнице
доводи у равноправан положај, који нема никакву дискриминаторску ноту према било
којој веркој заједници и надам се да ће то означити крај неког значајнијег уплива цркве у
политичке процесе у Црној Гори... Шта лично мислим о власти у Србији - није ми мило
када чујем да има уплива из Србије везано за изборе у Црној Гори, мада сигурно да је и
било, и сигурно да је то и некако природна, јер је наша повезаност и историјска и лична
и породична и кумовска и пословна изузетно велика, тако да ми не би требало да будемо
неко ко ће да афирмише или критукује власти у Србији. Ја то, заиста, не бих радио. Али,
волео бих да видим више демократије у Србији. Заиста, као неко ко је врло
добронамеран политичар из суседне државе, волео бих као што би волео више да је
видим у Црној Гори, воло бих исто да је видим више у Србији", закључио је Абазовић.

  

(Н1)
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