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 збор Ане Брнабић за мандатара значајан је по томе што ће први пут на челу Владе
Србије бити жена.

  

  

Међутим, то ће Ани донети и веће оптерећење јер она сигурно не жели да остане
упамћена само као „жена премијер“, већ као „жена успешан премијер“. Тај терет неће
бити лак и зато све жене треба да помогну колико могу, каже у интервјуу за „Ало!”
потпредседница Владе Зорана Михајловић.

  

Медији истичу да је избор Ане Брнабић не само као жене већ и као припаднице
ЛГБТ популације добар за нашу земљу.

  

- Ану познајем много дуже од свих осталих чланова Владе. Али никада је нисам
посматрала, ни процењивала на основу сексуалног опредељења јер је то лична ствар
сваког од нас. Међутим, свесна сам да је овај аспект, као и помињање њеног порекла,
много занимљивији страним медијима, ЕУ и другим земљама него нама у Србији. Мени је
помињање ових ствари у контексту избора новог премијера злоупотреба Ане и њеног
приватног живота.

  

Ви имате можда и најдужи стаж у Влади, водите један од највећих ресора, имате
резултате и жена сте. Зашто се онда Вучић није одлучио за вас, него за Ану?
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- Право и обавеза председника Вучића јесте да изабере мандатара и верујем да је
одлуку донео у најбољем интересу Србије. Међутим, од свих „спољашњих“ оцена избора
Брнабићеве о којима смо говорили много су ми значајније „унутрашње“ оцене, односно
како ће да нова влада да функционише. То ме много више занима...

  

Очекујете ли да нови премијер промени и досадашњи курс Владе?

  

- Оно што никако не бисмо смели да дозволимо јесте да нова Влада буде спорија од ове.
Сматрам да главни циљеви треба да остану исти, а то су европски пут, регионална
стабилност, досадашња спољна политика, даљи економски раст и повећање зарада и
пензија. Познајући Ану, са којом сам радила на побољшању положаја Србије на Дуинг
бизнис листи и увођењу електронских грађевинских дозвола, верујем да ће наставити
започете реформе. И да јој је стало да не буде само још једна у низу фотографија
премијера на зиду Спомен-собе у Влади Србије, већ и да остави и оствари добар
резултат.

  

 А ви? Како видите себе у новој влади?

  

- Очекујем исто место на којем сам и сада, да завршим најважније инфраструктурне
пројекте. Пре свега, да завршимо аутопут до Македоније и Бугарске, односно Коридор
10, јер је то највећи интерес Србије. Наравно, ту су наставак градње Коридора 11 и
регионални пројекти који треба додатно да нас повежу са Сарајевом и Приштином, али и
питања инклузије Рома и родне равноправности којима се бавим. Али оно што такође
желим јесте да наредних година искористимо сав потенцијал који пружа највећи
глобални пројекат „Један појас - један пут“, који спроводи Кина. Имамо шансу да
инфраструктурно обновимо Србију као никад до сада и ту шансу не бисмо смели да
пропустимо.

  

Да ли ће у новој влади бити нових имена и хоће ли неко од министара бити смењен?

  

- Ко ће бити министри у новој влади, предложиће мандатар, и очекујем имена свих
чланова владе до инаугурације председника Републике Србије, 23. јуна.
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Говорили сте о завршетку Коридора 10 као о вашем главном циљу, али сте поново
узбунили јавност изјавом да аутопут неће бити завршен ове године.

  

- Највећи део Коридора 10 ка Бугарској и Македонији биће завршен до краја године. Ако
говоримо у процентима, до краја године завршићемо готово 98 одсто! Остале су најтеже
деонице кроз Грделичку клисуру и део око Пирота и Димитровграда, где имамо проблем
са извођачем. Али и то ћу да завршим, јер ако сам у претходне две године завршила
готово 200 километара аутопутева кроз Србију, завршићу и ово. Више од 30 година
чекамо Коридор 10, све владе пре нас су обећавале да ће га завршити и нису то
урадиле. Ми данас не говоримо о деценијама, годинама, већ о месецима када ћемо да
завршимо ову најзначајнију саобраћајницу за Србију, која је најкраћа и најбржа веза
истока и запада Европе. И не седимо скрштених руку и чекамо крај радова. Прошле
године кроз Србију је прошло више од 40 милиона возила Коридром 10 у односу на
раније и желимо још бољи резултат. Зато уводимо бесплатан интернет на десет пуктова
на Коридору 10, имаћемо и пуњаче за електроаутомобиле.

  

Одавно говорите да је Србија заслужила да добије жену на свом челу и, ево, то се и
догодило.

  

- Годинама се залажем да жене воде Србију, стално говорим и о потреби промене
начина вођења политике. Доласком жене на чело Србије која би наставила да води
„мушку политику“ не бисмо много тога добили. Потребно је да жена премијер води
„женску политику“, са више разговора и дијалога, са више такта, са већом
помирљивошћу, лакшим и безболнијим решавањем проблема и са више реалности, а
мање демагогије.

  

Два дана пре одлуке о мандатару били сте гост код Огњења Амиџића и тада сте
најавили да ће Ана Брнабић бити мандатар. Случајно или не?

  

- Била је то једна обична игра елиминације у забавној емисији и случај је хтео да на крају
као кандидати за мандатара останемо Ана и ја. И изабрала сам Ану.
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(Ало)
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