
Рада Трајковић: Вучићева политика, али и Милан Радоичић неће имати утицаја на мој и Рашићев рад, један од приоритета ће бити разбијање монопола Српске листе над менталним промовисањем Срба
петак, 02 децембар 2022 00:55

Рада Трајковић, саветница новименованог косовског министра за заједнице и повратак
Ненада Рашића, изјавила је за КоССев да Вучићева политика, али и Милан Радоичић,
неће имати утицаја на њен и Рашићев рад, те да ће јој један од приоритета бити
„разбијање монопола Српске листе над менталним промовисањем Срба“.

  

  

У изјави за КоССев након именовања Трајковић, када је реч о њеним будућим
активностима у саветовању новог министра, каже да су њена интересовања усмерена
на три области: равномерност подршке и пажње Србима који живе јужно и северно од
Ибра, као и оних који су протерани, а желе да се врате, затим транспарентност у
дијалогу, а трећи приоритет је „разбијање монопола Српске листе над менаталним
промовисањем Срба“.

  

Говорећи конкретно о раду бившег министра, тј. Рашићевог претходника, Трајковић
каже да је, што се ње лично тиче, рад Горана Ракића био „рад Милана Радоичића“.
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„Радоичић неће имати више никаквог утицаја на оно што се ради. То је најважније, да
искључимо криминогене елементе из свог рада“, оценила је Трајковић.

  

Трајковић уједно констатује да од сада више неће бити ни утицаја политике српског
председника.

  

„Ипак, преко господина Рашића и онога што буду моји механизми утицаја на њега,
Вучићева политика на нас неће имати утицаја. Одузет му је део утицаја, то је за мене
велика ствар“, тврди Трајковић.

  

Ову ситуацију види и као почетак или покушај да се у остатку Србије „охрабре људи на
промену власти у Београду“.

  

Уједно је тумачи и као поруку опозицији у Београду да међународна заједница „неће
помоћи у промени Вучича са истом политиком Вучића или са људима и опозицијом која је
блиска њему“.

  

„Очекујем подршку дела опозиције и свакако јачање опозиције у Београду“, навела је
Трајковић, али још једном подцртала да понекад „имамо осећај да је Вучић у широкој
коалицији са делом опозиције“.

  

(КоССев)
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