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ГРАЧАНИЦА – Срби би у што већем броју требало да изађу на изборе како  би себи
одредили место унутар институција, изјавила је представница  Јединствене српске листе
Рада Трајковић и додала да одлука Владе Србије  неће утицати на одзив Срба, јер и „у
Београду и на Косову, Срби знају да  само кроз институције могу да заштите своје
интересе”.

    

У изјави за КИМ радио, Трајковић је Она је нагласила да „одлука Владе  не оптерећује
Србе са Косова у смислу неизласка и та одлука је одлука  узајамног разумевања. и да
Влада није спремна да Србе који су изашли  санкционише на било који начин.

  

„Готово све партије, и на власти и опозиционе, разумеју ситуацију и  не оптужују никога.
Са друге стране и Срби са Косову и Метохији исто  тако схватају да су политичке
околности такве да је немогуће да Влада  Србије пред преговоре позове Србе да изађу
на изборе,” рекла је  Трајковић..

  

„На нашој листи се налазе кандидати из свих странака владајуће  коалиције и нико од
њих до сада није имао неки вид притиска од своје  странке, немамо претњи искључењем
из странке. Унутар саме Владе, има и  партија које активно подржавају Србе који излазе
на изборе, као што је  нпр. СПО. Многи људи из Владе то најдиректније подржавају,
неки потпуно  транспарентно, а неки мање транспарентно”, рекла је Трајковић.

  

Према њеним речима, Јединствена српска листа неће бити у коалицији са  Самосталном
либералном странком (СЛС). Сигурно ЈСЛ неће бити коалиције  са СЛС зато што су се
они још на почетку определили да буду партнери  Хашима Тачија.
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„Ми ћемо имати свој програм који пре свега подразумева афирмацију  институционалних
механизама заштите Срба, рад на институцијама и на  нормативима, а паралелно са тим,
у мери у којој можемо, и рад на  инфраструктури у српским срединама”, рекла је
Трајковић.

    

(Фонет)
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