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Црногорски премијер у техничком мандату Дритан Абазовић изјавио је у Букурешту да су
односи Србије и Црне Горе у узлазној путањи, али да их и даље ремете људи који живе
у деведесетим годинама и желе сукобе са другим народима.

  

  

На маргинама састанка министара спољних послова чланица НАТО, Абазовић је агенцији
Бета рекао да односе Србије и Црне Горе ремете „људи који су замрзнути у времену,
који у свему виде непријатељство и желе конфликте са комшијама“.

  

„Ти људи не могу да живе ван матрице 1990-их, а њу чине национализам, корупција и
коришћење државе искључиво за остваривање приватних интереса. Ти људи данас
нападају званичну Србију, они нападају и владу Црне Горе и отежавају ситуацију нама
који желимо пружену руку, сарадњу и загрљај са свим комшијама“, казао је Абазовић и
прецизирао да „мисли на људе у свих шест земаља Западног Балкана“.
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Абазовић је рекао да подржава сваку иницијативу која води регионалној сарадњи и
помирењу и критиковао оне који Отворени Балкан и Берлински процес третирају
као ривалске иницијативе.

  

„Уопште не мислим да су Отворени Балкан и Берлински процес у колизији и да не
можете да подржавате обе иницијативе“, навео је Абазовић, лидер Грађанског покрета
УРА.

  

Поводом састанка министара чланица НАТО, Абазовић је рекао да на скупу „влада
прилично јединство везано за све теме“.

  

„Доста смо се појаснили кад је реч о дешавањима у Украјини и забринутости поводом
ситуације на Западном Балкану. Треба да будемо бржи у доношењу одлука, али и да
очекујемо од партнера да више буду активни на Западном Балкану ако не желе да се у
региону појаве треће стране“, казао је Абазовић.

  

Навео је да је НАТО за Црну Гору „полиса осигурања у случају да сутра дође до неке
непредвиђене ситуације коју нико не прижељкује“ и додао да Подгорица „не жели
никакав рат и сукобе“.

  

Абазовић је рекао да је расплет кризе у Црној Гори „једноставан, али да је проблем
што зависи од Демократске партије социјалиста“ Мила Ђукановића.

  

„То су људи који не показују жељу да се Црна Гора деблокира и да ухвати замајац на
европском путу. Они имају 12. децембра прилику да покажу друго лице и
конструктивност и да изаберу најмање једног од четири судије Уставног суда“, казао је
црногорски премијер.

  

Абазовић је рекао и да је на скупу у Букурешту имао билатерални састанак са
помоћницом америчког државног секретара за Европу и Евроазију Карен Донфрид и
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додао да јој је „појаснио ствари и испричао другу верзију приче“ у вези са ситуацијом у
Црној Гори.

  

„САД су наш најзначајнији спољнополитички партнер, уз ЕУ. Тачно је да Црна Гора има
политичке изазове и да трага за консензусом како би био деблокиран Уставни суд, али
је тачно да су неки резултати ове владе такви да ниједна пропаганда не може да их
избрише. Ове године ће наш бруто домаћи производ први пут прећи пет милиона евра“,
навео је.

  

(Бета, Н1) 
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