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Председник Србије Александар Вучић рекао је за РТС, сумирајући боравак у Паризу, да
је његов утисак да значај мултилатерализма расте. Мале земље осећају се све
слободније и независније, доносе одлуке у складу са својим интересима јер више не
постоји један шериф у свету, истакао је Вучић.

  

  

Последњег дана посете Паризу, председник Србије  Александар Вучић је на 40.
заседању Генералне конференције Унеска
говорио о притисцима да се српско наслеђе на Косову и Метохији преда неком другом и
неопходности да се заштити. 

  

"Указао сам на то колика је угроженост наших најважнијих манастира, пре свега јужно
од Ибра, од Пећке патријаршије, Богородице Љевише у Призрену, Манастира Дечани,
Манастира Грачаница до тога да се руше српска гробља, да та опасност увек постоји и
захвалио се Унеску на свој подршци коју су нам пружили", рекао је Вучић. 
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Каже да су у Паризу направљени добри контакти.

  

"Ако смем да кажем тешко да ће Косово моћи да постане део Унеска ни данас, ни
следеће године. Мислим да смо и кроз буџетска питања и кључна политичка питања
овде успели да направимо једну добру основу за сигурну и чврсту позицију Србије",
рекао је председник. 

  

Говорећи о питању мултилатерализма, Вучић је рекао да је то једна популарна реч о
којој се много говори.

  

"Има оних који су за, попут Емануела Макрона који је цео свој интервју Економисту
посветио мултилатерализму, снажењу Европе, као глобалном политичком играчу, при
чему се разликују изјаве - Макрон сматра да Европа мора да има своју армију да би била
глобални политички играч", рекао је председник Србије.

  

Према његовим речима, други део Европе или већи део Европе се ослања на НАТО.

  

"Оно што је за нас као релативно малу земљу важно, по својој територији и броју
становника, је да значај мултилатерализма расте, да се мале земље осећају све
слободније и независније и да доносе одлуке у складу са својим интересима јер више не
постоји један шериф у свету", рекао је Вучић.

  

То је тема у Паризу и свуда у свету и чини ми се да добро пливамо у тим водама, истакао
је председник.

  

Председник Вучић јуче није учествовао у панелу Унеска, због ванредног позива на
састанак са француским председником Емануелом Макроном.

  

"Не можете у таквим стварима да чујете много шта новог. Све што радите и све што се
мучите, радите да тактички за милиметар померате, као људи који знају како иде
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амерички фудбал, јарду по јарду да померате унапред. Не можете ви са једног на други
крај терена осим изузетним потезом, то се ретко дешава", каже Вучић.

  

Безброј техничких детаља, али о суштини веома мало 

  

Истиче да је потребно много добре тактике да бисмо се мало померили, посебно у овако
тешким питањима као што је питање КиМ. 

  

"Француска и Европа хоће доминантну улогу, а на известан начин то жели и Америка,
али оно што још нисам видео то је суштина", рекао је Вучић и додао да је чуо безброј
техничких детаља, али о суштини мало.

  

Истиче да је Тачију пред Макроном рекао да Приштина није испунила своје обавезе ни
од раније. 

  

"Ја вам сад кажем да ће тешко испунити било шта у будућности", указао је српски
председник Макрону на шта је он рекао: То ћемо да видимо".

  

Захвалио је Макрону на његовом ангажману и труду и рекао да је први разговор који су
имали био је веома значајан јер говори о билатералним односима, о његовом поштовању
према Србији.

  

"На томе, капа доле, "рекао је Вучић.

  

Сутра о одлуци о одласку у Загреб

  

На питање да ли иде у Загреб, председник је рекао да је одлуку донео, али да ће је
саопштити сутра.
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"За мене је важно да оставимо простор за изградњу добрих билатералних односа, али
ми не пада на памет да се покуњим или спуштам главу пред неким, а да за то нема
разлога, јер ја представљам слободарску земљу, поносан народ и представљам народ
који ни од кога није заслужиони пацке, нити да спушта или склања поглед у страну",
рекао је Вучић.

  

"Моја одлука биће добро образложена, сутра ћу разговари и са шефом Европске
народне партије Жозефом Долом којем ћу прво саопштити  одлуку, а онда целокупној
јавности", рекао је председник Србије.

  

Постоје притисци да се српско наслеђе на Косову и Метохији преда неком другом

  

Председник Србије Александар Вучић поручио је данас, у обраћању на 40. заседању
Генералне конференције Унеска у Паризу, да и даље постоје притисци да се српско
наслеђе на Косову и Метохији преда неком другом и да му је неопходна заштита.
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  Вучић је казао да је веома важно шта ће бити усвојено у Унеско, јер је за очување мира истабилности веома важно чување културног наслеђа.  То је, како је нагласио, важно за сваку нацију, а тако и цели свет.  Вучић је истакао да се Србија залаже да се Повеља Унеска и даље поштује.  Подвукао је да је неопходно да се посвети посебна пажња заштити културног наслеђаод свих облика насиља.  С тим у вези је указао да је српско културно наслеђе на КиМ, које је под заштитомУнеско, угрожено, а као примере навео манастире Дечани, Пећ, Грачаницу, и друге.  "То културно наслеђе није важно само за српски идентитет, већ за целу Европу и свет",нагласио је Вучић, истичући да Повеља Унеско мора бити поштована.  Вучић је додао да ће Србија бити спремна да конструктивно и блиско сарађује са свимземљама које су чланице Унеска.  Казао је да је неопходна сарадња како би се суочили са заједничким проблемима.  "Мир је један од најважнијих циљева, али је немогућ уколико не учимо шта су културе,без комуникације, без познавања међусобних разлика. Унеско је један од главнихстубова који држе све", подвукао је Вучић.  Он је истакао да Унеско мора да пружи одговоре на изазове са којима се суочавачовечанство и нагласио да су миран међудржавни дијалог, толеранција, као имеђудржавна размена врло важне за очување стабилности.  Косово не може да постане члан УНЕСКО  Председник Србије Александар Вучић, након обраћања на 40. конференцији Унеска уПаризу, изразио је уверење да Косово не може да постане чланица те међународнеорганизације.  
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  "Имамо добре односе са Унеско и не постоји никаква доза страха да би неко могао данаруши поредак у којем су чланице Унеско само међународно признате земље. То значида сам уверен да Косово не може да постане чланица Унеско и да ће Србија у овој веомазначајној организацији увек успети да у будућности одбрани своје интересе", рекао јеВучић у изјави новинарима.  Унеско је, према његовим речима, поново организација коју сви поштују, што се, какоистиче, види и по огромном одазиву земаља на овој конференцији.  Навео је да Срби знају да је Унеско важан у смислу заштите културно-историјскихспоменика на КиМ на чему је поново инсистирао, те додао да је та организација значајнаи за развој образовања својим плановима, стратегијама и програмима.  Због тога, оценио је, посета шефице те организације Србији у септембру била веомаважна.  Учешће на овој конференцији, према његовим речима, била је још једном прилика даСрбија заштити територијални интегритет и упозори још једном на угроженост четиридрагуља јужно од Ибра на КиМ - Пећку патријаршију, манастире Грачаница, БогородицаЉевишка у Призрену и Дечани, као и гробних места и свих других значајних места којасу била угрожена у претходном периоду од стране оних који не признају државу Србију.  Честитао је тиму Србије у Паризу при Унеско који вредно раде да би се позициониралаСрбија на најбољи начин.  Тешко је разговарати с људима који немају визију  Председник Србије Александар Вучић поновио је данас у Паризу да критике и напади наиницијативу о формирању "малог Шенгена" потврђују колико је она добра и вреднапажње и подсетио на процену Светске банке да би балканска шесторка њеномреализацијом уштедела 3,5 милијарде евра.  
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  "Екстремистима, и албанским и српским и којим год хоћете, њима се не допада ништашто спаја људе, ништа што доноси мир и стабилност и развој. Они би волели да уживају убари и жабокречини у којој нема помака", рекао је председник српским новинарима уПаризу и изразио жаљење што је тешко и разговарати са људима без визије.  Вучић је констатовао да је друга ствар, кад је реч о иницијативи, да ли ће сви издржатиту дозу притиска.  Онима из Црне Горе који тврде да су се већ повезали у региону, поручио је да саСрбијом то нису учинили.  "Са нама нисте. Можда са неким другим, немамо брзе траке за камионе, наши камионина границама чекају по 100 сати, а подсетићу Светска банка каже да бизападно-балканска шесторка уштедела 3.5 милијарде евра ако би успели даимплементирамо и спроведемо иницијативу у дело", рекао је Вучић новинарима у Паризу,након обраћања на 40. Генералној конференцији Унеска.  Председник је изразио жаљење што не може да се разговара а ни да се постижуозбиљни резултати са људима који, каже, немају визију, не разумеју ништа и постојесамо да би некога опсовали, ударили или ишарали позориште.  Вучић је све то рекао на молбу новинара да прокоментарише оцене да "мали Шенген"представља формирање велике Албаније и додао да одговор може да пружи самодобронамерним људима, али не и онима "који туку и тукли би жене и испред Пинка,попут припадника Двери".  "Какво је то стварање велике Албаније тако што ћемо направити још трака којима нашикамиони могу да прођу, да можемо са личним картама да идемо и ми и они, што нећемоморати да издајемо посебне радне дозволе", рекао је председник.  Упитао је те који су против иницијативе како мисле да српска економија напредује.  Вучић је рекао да су поједини лагали народ да је иницијатива само зато што бринемо оалбанском парадајзу иако је управо супротно, јер бринемо о српском парадајзу, кечапу,ајвару, љутеници и пинђуру.  Уз извињење што ће морати да користи такве речи, председник је рекао да би некотврдио супротно и нападао иницијативу мора да буде необразован и неозбиљан.  Према његовим речима, Србија ће имати и вагоне за возове и Бошову фабрику кућнихапарата и много тога да продаје што други неће имати.  "Србија са свим земљама у окружењу, осим са Мађарском има суфицит, са Словенијом јемали, са Хрватском нешто већи", рекао је председник.  Председник је оценио да је добро што међу опозицијом ипак има и оних што хвалеиницијативу јер то показује да су одлично разумели поруку народа, јер су по последњимистраживањима сви заједно тек једва прешли цензус.  "Људи неће политику у којој када градите ауто-путеве њима то смета, као и када спајатељуде. Када их питате шта не ваља, не знају шта да кажу - када градите ауто-пут заПриштину кажу то је ауто-пут за велику Албанију, а то је пут који ће Србе из Грачаницеза мање од сат времена довести до Прокупља", рекао је Вучић.  Нисам видео ни разговарао са директором фирме ГИМ  Председник Александар Вучић рекао је данас да никада није разговарао нити је видеодиректора фирме ГИМ, која се помиње у случају наводне нелегалне трговине оружја из"Крушика".  
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  Он је на тај начин одговорио на тврдње потпредседнице странке Слобода и правдаМаринике Тепић да је пре емисије Упитник на РТС-у, у којој је гостовао прошле недеље,разговарао са директором фирме ГИМ.  "Никада нисам видео, ни чуо власника те куће о којој су говорили, а камоли разговарао15 минута пре Упитника. Ако нисте видели и чули, ја не умем димним сигналима даразговарам. Погледајте о каквим је лажовима овде реч. То су људи који су седамполитичких странака променили", рекао је Вучић.  Он је, новинарима у Паризу након обраћања на 40. заседању Генералне конференцијеУнеска, рекао да су људи који га оптужују пре неки дан тврдили да нису палили књигузаменика градоначелника Горана Весића, а да су затим рекли да ипак јесу, али да је тонеко други организовао, а њихове присталице се придружиле.  "Јесте НАСА са месеца, мало помогао КГБ и ЦИА, а случајно се нашли ови из Савеза заСрбију. Да није жалосно било би смешно. А шта друго да раде када је неко у стању даустане три сата пре њих, да легне после њих и да ради много више него они, а при томеда говори народу истину и да не лаже", закључио је он.  Разговори са Макроном од великог значаја за Србију  Очигледно је да Француска жели решавање косовског чвора и да жели да Европа, а исама Француска, имају кључну улогу у свему томе, изјавио је данас у Паризу председникСрбије Александар Вучић.  "Ми смо увек говорили да је ЕУ за нас у реду као посредник, нисмо никада правилипроблеме и нисмо њих окривљавали за наше балканске неуспехе", додао је Вучић.  
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Александар Вучић: Очигледно је да Француска жели решавање косовског чвора и да има кључну улогу у томе; Постоје притисци да се српско наслеђе на КиМ преда неком другом; Косово неће моћи да постане део Унеска, ни данас, ни следеће године
среда, 13 новембар 2019 21:30

  Он је истакао да су разговори са председником Француске Емануелом Макроном заСрбију од великог значаја.  "Упутили смо наше молбе и питања и верујем да, ако ништа друго, бар знамо какав јераспоред и када можемо да очекујемо одређене информације и нека померања уоквирима ЕУ. Када говорим о померањима не мислим на промену ставова, већ оустановљавању нове методологије о којој је Макрон говорио", рекао је Вучић новинаримау Паризу, резимирајући разговоре са шефом француске државе.  Председник Србије је навео и да су билатерални односи са Француском данас добри, дарасте трговинска размена, присуство француских компанија у Србији, као и бројзапослених у тим компанијама у нашој земљи.  Захвалио је Макрону на искреном гостопримству.  "Србија је имала велику част и поносан сам на то што сам могао да представљам земљукоја је добила такву подршку и наишла на такво гостопримство француског домаћина,председника Макрона", рекао је Вучић.  Биће интересантно моје писмо  Председник Александар Вучић каже да ће бити интересантно његово писмо и разговорикоје ће имати данас и сутра поводом позива Европске народне партије да присуствујењиховом конгресу у Загребу.  "Биће интересантно моје писмо и разговори које ћу водити данас и сутра, а притом ћу сетрудити да одбраним могућност да развијамо нормалне односе са Хрватском. Међутим,за танго је потребно двоје", рекао је Вучић новинарима у Паризу.  
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Александар Вучић: Очигледно је да Француска жели решавање косовског чвора и да има кључну улогу у томе; Постоје притисци да се српско наслеђе на КиМ преда неком другом; Косово неће моћи да постане део Унеска, ни данас, ни следеће године
среда, 13 новембар 2019 21:30

  Он је поновио да се повела "страшна хајка" због постављања спомен плоче у касарни зачовека који ни за једно дело није осуђен (генералу ЈНА Младену Братићу).  "Ви имате на десетине споменика нацистичком министру Мили Будаку из нацистичкедржаве Хрватске, који је тражио да се трећина Срба протера, трећина прекрсти итрећина убије. Како хоћете да то прећутим, како да на то не одговорим. Је л' товеликосрпска идеја", упитао је Вучић.  Он је навео да се труди да не прича о усташким злоделима и све шта је његова породицадоживела од Хрвата у Другом светском рату и у последњим ратовима и како његов отацне памти ни свог оца, ни свог деду, јер је рођен после њихове смрти, у избеглиштву уСрбији.  "Куће Вучића прве су спаљене током рата 1992. године. Опет су сав бес искалили наугледним Србима у селу Чипуљић, код Бугојна. Увек сам се због тога трудио да спустимлопту, да мирно реагујем, да не одговарам на различите приче и то ћу се трудити иубудуће", рекао је председник.  Додаје да су Срби у Другом светском рату ишли на клање не мислећи да ће то некада дадочекају. И његовом деди, наводи, стожерник је обећао да му "неће фалити длака саглаве".  "Није длака, али је глава фалила", рекао је председник.  Како каже, не жели да његова лична историја на било који начин утиче на међудржавнеодносе и труди се да рационално посматра ствари.  "Шта хоћете од нас данас, да вам не одговоримо на било шта. Да нас понижавате иниподаштавате сваки дан, а да не смемо ни да кажемо да смо Срби, или да морамо дакажемо ''криви смо за све'' ", закључио је он.  Улагања у образовање морају да буду још већа  Министар просвете Младен Шарчевић имаће данас низ састанака у Паризу, који сувеома значајни за даље унапређење система образовања у Србији, пренео је данаспредседник Александар Вучић.  Вучић је новинарима у Паризу, након обраћања на 40. Генералној конференцији Унеска,истакао да су измене кроз дуално образовање један од разлога за напредак економије уСрбији, поготово од ове школске године, те да су због тога у Србију дошле и најмоћнијенемачке компаније у земљу.  "Имамо још много да радимо. Платформа Унеска је значајна за нас. Шарчевић ће данасимати пет билатералних сусрета са представницима пет земаља, што је важно", рекао јеВучић.    Председник је истакао да улагања у образовање у будућности морају да буду још већа,али и приметио да то не значи да би сваки пут требало да се говори само о повећањуплата, које су свакако 30 одсто веће данас него 2014. године.  "Не мислим да је то довољно, али не мислим да то треба да буде једина тема. Треба и даунапређујемо наставни кадар, уз наравно, захвалност онима који данас уче децу, јерморамо да се прилагођавамо ономе што се збива у свету", рекао је Вучић.  Морамо да покажемо да је знање оно у чему Србија има компаративну предност,закључио је председник.  (Агенције)  
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