
Вучић за "Шпигл": Не размишљам о отказивању посете Русији због шпијунске афере; Чим уђемо у ЕУ - споразуми са ЕАУ ће постати бесмислени
петак, 22 новембар 2019 23:07

Председник Србије Александар Вучић изјавио је за немачки лист Шпигл (Дер Спиегел)
да не размишља о отказивању посете Русији планиране за 4. децембар због избијања
„руске шпијунске афере“.

  

  

„Не, не разматрамо то. Желимо да продубимо наше одличне и пријатељске односе. Али,
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наравно, Србија жели да покаже да је независна земља која зна како да заштити своју
војну неутралност. Ми заузимамо озбиљан и одговоран приступ тренутној ситуацији“,
рекао је Вучић у интервјуу који је немачки лист пренео на свом сајту на енглеском језику.

  

Вучић је рекао да су српски и руски народ пријатељи од давнина и да је Србија спремна
за добре односе додајући да се нада да је и Русија.

  

"Наравно да нам није лако оно што се управо десило. Али коју алтернативу смо имали
него да изађемо у јавност. Морамо заштитити нашу земљу", рекао је председник.

  

Председник Србије је навео да је Србија и даље на путу ка чланству у Европској унији
(ЕУ) додајући да земља истовремено има добре односе са Кином и Русијом.

  

Према његовим речима, Србија, која још није члан ЕУ, потписала је споразум са
Евроазијском економском унијом како би продавала „сир, јогурт, цигарете и коњак
Русији“.

  

„Чим уђемо у ЕУ, односно ако се уопште придружимо, ти споразуми ће постати
бесмислени“, додао је он.

  

Вучић је рекао да ЕУ треба да буде фер према Србији о приступању Унији.

  

„Право питање је ово – како изгледа наша будућност овде на Балкану? Да ли рачунате
на нас, или само желите да купите време“, рекао је Вучић.

  

Шпигл је навео да се Вучић залаже за приближавање Србије и Европске уније, али
истовремено флертује са Москвом и Пекингом. Лист додаје да се Вучић сматра
националистом из времена Слободана Милошевића, који га је именовао за министра
информисања, наводећи да председник Србије сада жели да пружи „јачи глас“
Западног Балкана, који је ЕУ занемарила.
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Си је испунио обећање, "Фолксваген" нисмо добили

  

"Када су Американци изашли из железаре, када је било речи о стечају и када је претила
незапосленост за 5.000 људи, молио сам Си Ђинпинга 'дођи и спаси нас". Он је дошао,
испунио шта је обећао. Ново постројење 'Фолксвагена', међутим, нисмо добили, иако смо
много инвестирали и сву нашу наду уложили у то. Оно настаје у Турској", рекао је Вучић.

  

"Мали шенген" као Скандинавија за сиромашне

  

Александар Вучић је рекао да пројекат "мини-шенгена" спада у најбоље што се догодило
у овом региону у последње три деценије.

  

"Нема ратова, нема убијања, већ уместо тога једну врсту Скандинавије за сиромашне.
Можемо постати мотор раста за Европу", уверен је он.

  

Упитан да ли и Косово треба да буде део тог пројекта, Вучић је одговорио да у
Приштини не знају шта желе.

  

"Вероватно будући премијер Аљбин Курти делује као да жели да се постави као вођа
'велике Албаније'. Косово себе схвата као државу, али ми то не видимо тако. Међутим,
можемо да заједно радимо изврсне послове", рекао је председник Србије.

  

На констатацију да је Курти најавио заоштравање курса према Србији, и питање да ли га
је упознао, Вучић је подсетио да је Курти његову малолену ћерку увредио и препоручио
јој да тражи Албанца за будућег мужа.

  

"'Научи да се понашаш, будало', одговорио сам му. Оно што се питам јесте зашто је Запад
2008. признањем Косова отворио Пандорину кутију", рекао је Вучић.
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Што се решења са Приштином тиче, Вучић је потврдио да су његови ставови "неоштри"
јер жели да сачува могућност компромиса.

  

На крају интервјуа Вучић је, упитан шта значи његова изјава да жели са Петером
Хандеком у Београду да прослави његову Нобелову награду, рекао:

  

"Хандке је фантастичан човек, који се бранио заједно са нама у веома тешкој фази у
којој је била наша земља. Ми смо му од срца захвални. Пуно је учинио за Србију."

  

(Бета, Танјуг)
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