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 Министар одбране Црне Горе и лидер Социјалдемократске партије (СДП) Рашко
Коњевић поручио је да је боље бити "екстремиста" за своју државу, него њен "издајник".

  

Коњевић је реаговао на изјаву премијера Дритана Абазовића да ће Влада у петак
гласати о Темељном уговору са Српском православном црквом и да му не пада на памет
да падне под утицај „групице екстремиста унутар Владе“, пренео је портал РТЦГ.

  
  

Cudni su putevi gospodnji. 
  Bolji biti “ekstremista” za svoju drzavu nego njen “izdajnik”

  — Rasko Konjevic (@raskokonjevic) July 6, 2022    

Абазовић је оценио и да је Црна Гора једина држава у којој министар одбране
прижељкује сукобе сопствених грађана и где се министар спољних послова више бави
црквом него европским интеграцијама.

  

„Чудни су путеви господњи. Боље бити ‘екстремиста’ за своју државу него њен
‘издајник'“, навео је Коњевић на Твитеру.

  

(РТЦГ-Фонет)

  

Сукоб Абазовића и Коњевића: ко је „екстремиста”, а ко „издајник”

  

Подгорица – Црногорски премијер Дритан Абазовић оптужио је министра одбране
Рашка Коњевића да прижељкује сукобе сопствених грађана, а министра спољних
послова Ранка Кривокапића да се уместо спољне политике највише бави црквом,
потврђујући да ће предлог Темељног уговора са Српском православном црквом бити на
дневном реду седнице владе у петак.
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https://twitter.com/raskokonjevic/status/1544626895752495104?ref_src=twsrc%5Etfw
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„Темељни уговор апсолутно није најважнија тема којом се бави Влада Црне Горе. Ми смо
земља парадокса, једина на свету у којој министар одбране (Рашко Коњевић)
прижељкује сукобе сопствених грађана и једина земља где се министар спољних
послова (Ранко Кривокапић) више бави црквом него европским интеграцијама”, поручио
је Абазовић из Тивта.

  

Он је појаснио да је „Темељни уговор само једна процедура коју треба да обавимо
потпуно идентично третирајући то питање као и свих 60 и нешто питања што ће бити
тачке дневног реда на седници у петак”.

  

„Та тачка ће бити тачка дневног реда, третираће се потпуно у редовној процедури.
Прича, пропаганда с елементима фашизма која има циљ да скрене и дестабилизује
владу, не знам коме иде у прилог. Цела планета гледа како да иде путем веће
стабилизације, у сусрет енергетској и кризи хране, која ће вероватно наступити на јесен,
док овде људи желе да изазову дестабилизацију и врате нас у деведесете”, оценио је
премијер.

  

Након што је Абазовић оптужио Коњевића да прижељкује сукобе грађана, министар
одбране је премијеру одговорио да је боље бити „екстремиста” за своју државу него њен
„издајник”.
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„Чудни су путеви господњи. Боље бити ’екстремиста’ за своју државу него њен
’издајник’”, написао је Коњевић на „Твитеру”.

  

Абазовић је објаснио да се Темељни уговор третира „у редовној процедури”.

  

„Они који су подржали мањинску владу имали су пред собом споразум који је третирао и
ту тачку”, казао је Абазовић.

  

Како је објаснио, коалициони партнери су прихватањем подршке мањинској влади
прихватили и обавезу да сарађују са СПЦ и другим регистрованим верским заједницама.

  

Навео је да му „не пада на памет да потпадне под притисак групице екстремиста унутар
владе или групице екстремиста који због тога што су престале државне апанаже
покушавају Црну Гору да врате у деведесете”.

  

„Народ то неће, грађани Црне Горе хоће прогрес, помирење, грађанско друштво,
европске интеграције. То влада нуди”, речи су Абазовића.

  

Одговарајући на питање новинара да ли у влади имају већину за потписивање Темељног
уговора, премијер је одговорио: „Најлибералнији сам премијер којег је, мислим, Црна
Гора имала. Не пада ми на памет да вршим било какав притисак на било ког министра
како ће да се изјасни о било којем питању и то се односи и на Темељни уговор. Не пада
ми на памет и замолио бих и друге министре да не позивају друге министре на телефон
и врше им такав притисак. Између осталог и министра одбране.”

  

Новица Ђурић

  

(Политика)
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