
Мило Ђукановић: ДФ и Мандић нису неприхватљив партнер;  Андрија Мандић: Морамо да се ујединимо и превазиђемо разлике
петак, 17 март 2023 14:00

"Морамо да почнемо тај разговор, да бисмо помогли да се савлада тај историјски
јаз, за који нисте одговорни ни Ви ни ја", казао је Ђукановић током ТВ дуела са
Мандићем.

  

  

Лидер Демократске партије социјалиста (ДПС), актуелни предсједник државе и
кандидат на предстојећим предсједничким изборима, Мило Ђукановић, казао је да
Демократски фронт и један од лидера тог политичког савеза Андрија Мандић за њега
нису неприхватљив партнер.

  

Ђукановић је, током синоћ емитованог ТВ дуела са Мандићем, рекао да је у наредном
периоду потребно радити на што је могуће већој политичкој инклузији.
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"Тако видим и овај наш данашњи дијалог. Без обзира на оцјене које се данас чују са
важних међународних адреса, да је Демократски фронт потпуно неприхватљив партнер,
тиме и господин Мандић - мени није. Ја сам човјек који је дошао да разговара са њим,
зато што респектујем да легитимно представља један дио Црне Горе. Морамо да
почнемо тај разговор, да бисмо помогли да се савлада тај историјски јаз, за који нисте
одговорни ни Ви ни ја. Да се Црна Гора помири на здравој, вредносној, платформи
европске будућности, да бисмо могли наћи одговарајуће мјесто за нашу државу и сваког
грађанина у тој уједињеној Европи и на глобалној мапи", казао је Ђукановић.

  

Андрија Мандић: Бићу предсједник Црне Горе који гради мостове према бољој
будућности

  

Важно је да будемо јединствени и да радимо заједно на стварању боље будућности за
све.

  

Црна Гора се суочава са кризом која произилази из вишедеценијске владавине бившег
режима Мила Ђукановића, али и глобалне нестабилности, инфлације и енергетске
кризе. Мале земље, попут наше, могу опстати само ако се ујединимо и превазиђемо
разлике. У оваквим околностима, важно је да будемо јединствени и да радимо заједно на
стварању боље будућности за све.
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  Пред нама је вријеме помирења и оздрављења. Зато је наша обавеза, као политичкевећине, да будемо лидери у промјенама. Морамо бити одговорни према свим људима,посебно према политичкој мањини и опозицији, јер смо ми потпуна супротност одпораженог режима бившег предсједника. Наш циљ је да се удружујемо, као сестре ибраћа, пријатељи и познаници. Потребно нам је помирење, али у исто вријеме иуспостављање сарадња са државама у региону, а и у Европи, прије свега. Имамо планза улазак у иницијативу Отворени Балкан, која је снажно подржана од Европске уније.Тако ћемо брже повећати животни стандард, учинити нашу привреду конкурентнијом испремном за улазак у ЕУ. Тако ћемо отворити приступ већем тржишту, отворити вишедобро плаћених радних мјеста, имаћемо више правих инвестиција и више извоза.  Због тога су предстојећи предсједнички избори кључни за постизање јединства иконсензуса око нашег пута у Европу. Ми смо дио Европе и стићи ћемо до нашег циљасамо ако будемо ходали ка њему са позиције снаге, удружени, поштујући своју историју итрадицију, те чувајући све наше заједничке вриједности.  Увјерен сам да ћемо након побједе на овим изборима пронаћи све оно око чега сеслажемо, попут једнакости свих заједница, праведног и равномјерног економског развојаи храброг, одлучног и бескомпромисног правосуђа. Само када разговарамо и када седоговарамо, можемо се надати бољем животном стандарду и изградњи бољебудућности за сву дјецу у Црној Гори.  Ми желимо да градимо будућност у којој смо уједињени око добрих и успјешних прича, ане да се бавимо прошлошћу у којој доминирају свађе, мржња, криминал и корупција. Мојавизија будућности Црне Горе је држава у којој живимо по европским стандардима, у којојвладају правда и право и у којој има мјеста и једнаких шанси за све.  Пружам руку помирења свим поштеним и часним људима за бољу будућност Црне Горе.Знамо да они који су гласали за бивши ДПС режим нису наши непријатељи, већ су тонаше комшије, пријатељи и познаници. Наше сличности, а не наше разлике, морају бититемељ за лидерство које ће нас одвести напријед. Овај изазовни период тражи од насодважност и ријешеност да се суочимо са свим изазовима и препрекама које стоје напуту напретка. Морамо бити спремни да направимо компромисе и да радимо скупа наизградњи боље будућности свакога од нас.  Зато сам се кандидовао и зато ћемо заједно побиједити на предсједничким изборима.Водићу Црну Гору ка заједничком циљу, доносићу храбре и исправне одлуке, али ћу битиспреман да чујем и уважим мишљења сваког добронамјерног човјека. Ја сам први којикаже да заједно морамо радити на томе да постанемо боља и јача држава, која ће битисигурна и просперитетна за све своје грађане.  Позивам све људе у Црној Гори да се ујединимо око заједничког циља и да ме подрже напуту који ће нас одвести у бољу будућност. Морамо да будемо храбри и одлучни у својимнамјерама, али и спремни да сарађујемо и да градимо мостове који ће нас повезивати.  Уз заједнички напор, можемо да остваримо своје снове. Вријеме је да преузмемоодговорност за своју будућност, да чувамо заједничку традицију и да заједно радимо наизградњи нове и боље Црне Горе.  Градимо будућност, чувајмо традицију.  (Вијести)  
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