Марија Обрадовић: Седница Скупштине о КиМ донеће предлог тешких одлука
понедељак, 20 мај 2019 08:57

БЕОГРАД - Потпредседница СНС и посланица Марија Обрадовић изјавила је да
ће скупштинска седница посвећена Косову и Метохији, заказана за 27. мај, дати
стварно стање на Косову и Метохији, да ће бити сурова слика стварности, али и да
ће донети предлог тешких одлука, "које могу довести до могућег решења у
неповољним околностима за нас".
Обрадовић је то рекла у интервјуу за Блиц, истичући да је важно да посланици и
позиције и опозиције изнесу свој став о тој теми.

"Добро је за Србију да опозиција учествује у тој расправи, мада њих изгледа не занима
дугорочни поглед на будућност Србије. Тренутно привлаче пажњу својим одсуством, али
на дуже стазе то нема ефекта, посебно што су пратећи садржаји, попут протеста и
шетњи пропали. Опозициони посланици су различитих мишљења, многи желе да се
врате у парламент, али им Ђилас, Вук и Бошко прете осветом", каже Обрадовић.
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Према њеним речима, на тој седници ће и посланици и јавност бити детаљно упознати са
реалним стањем на Косову и Метохији, положајем Срба и неалбанског становништва,
досадашњим покушајима и будућим потезима Србије око "горућег питања за будућност
наше земље".

Како је навела, то ће бити сурова слика стварности на Косову и Метохији, али и предлог
тешких одлука које могу да доведу до могућег решења у неповољним околностима за
Србију.

Осим извештаја председника Вучића, важно је да посланици различитих странака, и
позиције и опозиције изнесу свој став о овој теми. Срамота је у овом тренутку ћутати.
Неће бити бољег места за паметне предлоге од те седнице, на којој је државни врх, са
представницима законодавне власти", рекла је Обрадовић.

Упитана да ли након састанка у Берлину, под палицом Меркел и Макрона, може да дође
до промене формата дијалога Београда и Приштине, Обрадовић каже да шта год "они
ставе на папир" као коначно решење, Србији предстоји тежак период имплементације
договора са људима "који су учени деценијама да мрзе и да заједнички живот није
могућ".

Она је објаснила да ће то бити кључни процес и за људе који тамо живе али и за све у
региону.

Обрадовић је рекла да за њу оружани одговор никада није решење и да ће увек
инсистирати на дипломатији, наглашавајући да у Приштини није проблем обично
становништво већ политичари, које је назвала "владајућом елитом ратних злочинаца".

"Прочишћењем косовске политичке сцене, доласком млађих образованих политичара,
који нису учествовали у сукобима 90-их година, ратним злочинима и каснијим прогонима
Срба и неалбанског становништва, добићемо шансу за здравије односе Београда и
Приштине. Таквих има на Косову и Метохији, Харадинај и екипа њима не дају простор",
рекла је она.
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Говорећи о парламентарним изборима, функционерка СНС је рекла да им се радује, јер
када се бирачима погледа у очи, све буде јасно.

"Ови што ретко на терену гледају бирачима у очи, имаће проблем", закључила је
Обрадовић и додала да њој опозиција изгледа као нека "алтернативна културна сцена".

"Знам да се неки озбиљни дугогодишњи посланици стиде ових акција, свесни су да је за
Вучића ово као 'пала мува на медведа' ", рекла је Обрадовић.

(Блиц-Танјуг)
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