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 На питање како коментарише вербално насиље посланика у новом скупштинском
сазиву, министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Гордана Чомић, у
интервјуу за агенцију Бета је рекла да у Скупштини Србије увек било људи које забавља
вербално насиље, јер “они сматрају да је то смешно”.

  

“Такође, има посланика који себе називају патриотама и националистима, а свакодневно
Србији праве штету. И те људе не можете дозвати памети зато што они бирају насиље
као вид комуникације јер се боје дијалога. За све те људе ја ћу тражити добробит
сумње”, казала је министарка.

  

Она сматра да у сваком срцу има зрно шећера коме можете да се обратите и да
докажете да бити патриота значи и поштовати саговорника.

  

Чомић признаје да је у више наврата протеклих година критиковала Александра Вучића
због вербалног насиља, а на питање да ли можда сада мисли да се председник
променио и да је постао учтивији, министарка каже да и председник државе заслужује
добробит сумње коју она тражи “за Србију на међународној сцени”.
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 “И опозиција у својим наступима користи вербално насиље. Тражим простор у коме,
колико год се не слагали, унесете добробит сумње и тако започнете дијалог”, рекла је
она.

  

На питање шта највише замера на понашању председника Србије, Чомић каже да није
надлежна за председника државе.

  

“Рекла сам председнику Србије да је дужан људима наду”

  

Додала је да је стварање новог министарства, на чијем је челу, резултат “очигледне
неопходности” да се Србија мења.

  

“Неодрживо је да режимо једни на друге и да кршимо сопствене прописе. Ако тога нису
свесни и власт и опозиција онда људи у Србији остају без наде и перспективе. Овом
председнику Србије сам казала да је дужан људима наду”, истакла је Чомић.
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