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 Председник Србије Александар Вучић учествовао је данас у Београду на међународној
конференцији "Свет после вируса корона".

  Вучић је рекао да је време да говоримо отвореније о две ствари: како сагледавамо
односе у свету, а друга је позиција Србије у будућности и како ћемо реаговати на
политичке, економске и здравствене изазове.   

"Данима и недељама правио сам анализе свега што се догодило и шта би могло да се
догоди. Пред нама су изазови", рекао је Вучић.

  

Према његовим речима у претходних шест месеци се више ствари променило, него у
претходних 20 до 30 година.

  

"Тих шест месеци донели су драстичне и драматичне промене у свету геополитике и
економској снази и ономе какав ће утицај поједине земље, блокови и региони имати на
догађаје у свету у будућности", оценио је он.
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Уз велику снагу из пандемије излазе Немачка и Кина

  

Вучић је указао на то како је пандемија утицала на економију и оценио да уз велику
снагу из пандемије излазе Немачка и Кина.

  

"Кина је прва успела да се избори са пандемијом, и има жељу да настави оно што је била
америчка жеља - то је глобализација и преузимање позиције кључног играча у
глобализацији. Успела је да покаже дозу солидарности коју многи нису могли да
покажу", рекао је Вучић.

  

Он је указао на то колике су последице пандемије у САД, али је оценио да ће се брже
него мале земље економски опоравити.

  

"У тим условима говорећи у политичком, економском и војном смислу издвајају се САД,
Кина, Европа, пре свега Немачка и Русија", казао је Вучић и додао да већи ниво
солидарности можемо очекивати од тих земаља.

  

Вучић је казао да први указује на такву позицију сила у свету и додао да као Србија
нећемо прихватити улогу да слушамо, ма колико смо мали.

  

"Док је Србија била апсолутно најнеуспешнија, када смо са просечном платом заостајали
за ЦГ, БиХ тада Србија никоме није сметала", казао је он.

  

Идеја о путовању у региону само уз личну карту пропала, јер није "имала тутора"

  

Говорећи о ситуцији у региону, Вучић је казао да је идеја о путовању само уз личну карту
пропала, јер није "имал тутора".
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"Сви мисле да имају право да говоре о решењу Косова и Метохије, све светске и
регионалне силе. А када бисмо ми рекли једну реч о њима рекли би да се мешамо у
унутрашње ствари", рекао је Вучић.

  

Он је казао да је његова кривица у томе што није смео због историје да сакрије презир
према онима који су показали такав став према Србији.

  

"Мисле да смо отирач о који могу своје прљаве ногде обришу, да нас згазе", рекао је
Вучић и додао да није могао да каже све што мисли јер је председник Србије.

  

"За нас је страшно важно да гледамо шта се збива око нас", поручио је Вучић.

  

Србија има свој стратешки пут у Европску унију

  

Ипак, закључио је да Србија има свој стратешки пут у Европску унију.

  

"Ми остајемо на свом путу за Европску унију, сарађиваћемо са Кином", рекао је он и
додао да ће убудће одговорити свима који му замере на тој сарадњи.

  

Он је додао да је потребно да се "макнемо из сенке великих".

  

"Када не могу да замере нешто Макрону или Курцу биће - хајде да згазимо Вучића. Није
мени проблем што сам лично ту, него што последице осећа Србија", закључио је он.

  

Конференција се одржава у оквиру иницијативе "Београдски стратешки дијалог", а како
су најавили организатори, кроз три тематска панела биће посвећена анализирању
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геополитичких, економских и здравствених аспеката пандемије коронавируса.

  

Срби и Албанци морају да имају добре односе да би било мира

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је да Срби и Албанци морају да имају добре
односе како би могли да живе у миру.

  

Он је у Палати Србија новинарима рекао да ће чим се власт у Приштини комплетира
бити спреман за наставак дијалога.

  

"Срби и Албанци представлају два највећа народа на западном Балкану и морамо да
имамо добре односе ако мислимо да живимо у миру", поручио је Вучић.
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Глађани одлучују на изборима

  

Председник Србије Александар Вучић приметио је данас да је комесар ЕУ Оливер
Вархеји искусан политичар, након што је Вархеји, на прес конференцији, рекао да не
жели да се меша у изборни процес у Србији.

  

Вучиц је на скупу у Палати Србија рекао да очекује од грађана Србије да одлуче:

  

"Они су ти који одлуцују о изборима", рекао је Вучић и захвалио ЕУ на бризи коју
показује за Србију.

  (Б92-Танјуг)  
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