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 Бивша председничка кандидаткиња и сенаторка САД Хилари Клинтон рекла је да је
"спремна да изађе из шуме" и да одигра улогу у уједињењу Американаца током овог
"периода политичке поделе".

  Поражена кандидаткњиа Демократске странке је говорила на скупу Друштва ирских
жена у Пенсилванији, на Дан светог Патрика.

  

- Не верујем да можемо да пустимо политичке поделе да очврсну у личне поделе. Не
можемо само да игноришемо или да будемо хладни према некоме само зато што се не
слажемо по политучким ставовима - рекла је она пред окупљенима.

  

Клинтонова је рекла да људи треба да наставе да се труде да једни друге саслушају и
разумеју и "да пробају да раде заједно како би помогли људима да имају боље животе".

  

Политичарка, која је неко време провела изван очију јавности након пораза од Доналда
Трампа у новембру, признала је да јој је тешко да гледа вести, али је сигнализирала да
би могла ускоро да се врати у политику.

  

- Спремна сам да изађем из шуме и помогнем да се прикупи снага која ће свима
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омогућити да наставе даље - рекла је она.

  

Она је неколико пута у току говора споменула "шуму" као алузију на њене слике како
шета шумом дан након пораза.

  

Њени сарадници су раније ове године говорили о томе како је она лоше прихватила
чињеницу да није победила на изборима.

  

- Очајна је, у расулу. Седи код куће и недељама размишља о поразу. Звала је све
донаторе, сараднике и пријатеље, тражи од њих да изнесу своје мишљење о узроцима
њеног пораза. То уопште није пријатно за људе који су приморани да сарађују с њом -
рекао је један од њених саветника за "Хилл.цом".

  

Најаву могућег повратка у политику дочекали су различити коментари на друштвеним
медијима, од оних који су јој дали пуну подршку, до оних коу су јој поручили да "остане у
шуми".

  

(Блиц)
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