
Гордана Чомић: Ово чиме се сада бавим је политика Демократске странке
четвртак, 26 новембар 2020 14:38

Министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог Гордана Чомић изјавила
је да је "ово чиме се сада бави политика Демократске странке", као и да нема гаранција
да се нешто у ауторитарности режима променило "али очигледно има жеље, јер да је
нема не би било ни министарстрва".

  

  

"Ово министарство би имало исту јединствену политику и исти вредносни оквир у било
којој влади, са било којом влашћу и било којој опозицијом. Вредности за које су се
заложили и председница Владе и председник Србије, и стварањем овог министарства,
заслужују добробит сумње да ћемо ову годину завршити са много бољим оценама у
политичким критеријумима и да ћемо коначно разумети да се не може без дијалога
колико год наше друштво у целини било несклоно дијалогу", рекла је Чомић за нови број
недељника НИН.
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На питање шта је друштвени дијалог као ресор, она је рекла да је то "напор да се
утемељи простор у који ће улазити људи који се не подносе да би разговарали о темама
које су од интереса за друштво".

  
  

Србија није навикла на дијалог, ако га је икада и имала, а без дијалога као основног
алата демократије нема напретка

    

"Србија није навикла на дијалог, ако га је икада и имала, а без дијалога као основног
алата демократије нема напретка. Ми имамо монологе, једних који вичу све је супер,
других који вичу ништа не ваља, а у дубоки опростор између упадају грађани који не чују
да ико прича о стварним проблемима које би требало решавати", рекла је Чомић.

  

Она је навела и да је неопходност министарства за које је одлучено да се формира у
Влади Србије "била тема да се о њој размишља".

  

"И онда одлучујете гледајући у процени своје одлуке и одговорност и спремност да
сносите последице одлуке. Али, ако верујете да ће исходи бити добри по Србију, онда
сте спремни да сносите ту одговорност", рекла је Чомић.

  

(Бета, Нин, Н1)
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