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 Први потпредседник Владе и министар спољних послова Ивица Дачић изјавио је данас
да је стабилност кључна реч не само предстојећих председничких избора у Србији, већ и
читаве приче о будућности и Србије и читавог региона.

  

  "Сваки наш напредак, у економским, друштвеним и политичким реформама, сваки наш
нови корак ка ЕУ интеграцијама, везан је за ову реч", рекао је Дачић у интервјуу за
бриселски недељник "Њу Јуроп".   

Како је објаснио, уколико буде стабилности сви задаци који су пред нама биће
оствариви, а ако се деси супротно, Србија, а са њом и регион, "поново ће потонути у
мрак, могуће и у сукобе и цео процес ће бити одложен на неодређено време.

  

"Зато ови избори и јесу толико важни. На њима бирамо каква будућност ће да нам буде,
какви односи са светом и регионом, колико брзо ћемо у ЕУ, колико успешно ћемо
наставити са реформама", нагласио је Дачић.

  

Он је рекао да чврсто верује да ће Србија јасно, огромном већином, одговорити да жели
стабилност.

  

"Да жели будућност. Уморни смо од свега другог. Пробали смо, и није ни нама, ни било
коме другом пријало", рекао је Дачић.
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Он је оценио да на потребу да се обезбеди стабилност утичу у огромној мери догађаји у
региону, као и турбуленције на светској и европској политичкој сцени,

  

Како је навео, потребна нам је модерна, успешна, економски јака Србија, која има
пријатеље по читавом свету, да може да привуче инвеститоре....

  

"А као услов, за све то, појавила се управо та реч - стабилност. Без ње, немогућ је било
какав развој. Такође, у нестабилном окружењу, нису могуће ни реформе, које су, опет,
услов свих услова економског опоравка земље, која је, у том сегменту, привредном, била
потпуно девастирана", рекао је Дачић.

  

(Танјуг)

  

 2 / 2


