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Премијер Србије Александар Вучић рекао је за “Спутњик“ да се питање чланства
„Косова“ у Унеску неће постављати на разговорима у Бриселу.

  

Он је истакао да је српска делегација нудила да се то решава у седишту Европске уније,
али је то одбијено јер су представници Приштине били уверени да ће ући у Унеско.

  

  

“Зато су направили широку акцију и са појединим исламским земљама, уз велику подршку
САД, Велике Британије и Немачке. На свето су почели да вичу, а Албанци су у Бриселу
претили да ће рећи да смо ми измислили да смо о томе уопште говорили јер њихова
иницијатива сигурно пролази. Њихова тактика је била да натерају Србију да направи
компромис. То уствари нису компромиси, него намера да Србија прави уступке. Ми смо
тражили да причамо о свему, нису хтели, а пошто нису хтели, у Бриселу се о Унеску не
разговара“, рекао је Вучић за "Спутњик".

  

На питање да ли је могуће питање јужне српске покрајине вратити у Уједињене нације
рекао је да је то тешко урадити.

  

“Постоји једна врста забуне код нас, у нашем народу, јер људи нису пажљиво прочитали
Бриселски споразум. Многи су измишљали по новинама како смо дужни да их подржимо
у уласку у сваку организацију. То уопште није тачно. То је био један од разлога зашто ја
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нисам желео да прихватимо првобитни предлог Бриселског споразума у којем је писало
да ми треба да их подржимо у уласку у Уједињене нације. Сви остали министри, осим
Вулина и мене, били су за то да се то прихвати — и Дачић и Сузана Грубјешић и сви
остали који су тада тамо били. Ја сам рекао да то не долази у обзир. Онда су дошли
притисци, а ја сам рекао да то нећемо да прихватимо упркос свему. Онда су они то
променили, па је речено да их нећемо ометати на путу европских интеграција. А о
европским интеграцијама не одлучујемо ми, одлучује Брисел. Брисел их је наградио
Споразумом о стабилизацији и придруживању, Брисел ће их наградити визном
либерализацијом, а они су одустали од онога што су потписали, што је за мене
запрепашћујуће…“, додао је Вучић.

  

Премијер Србије је такође рекао да би Србија за спољну политику у извештају Европске
комисије добила петицу, а не тројку да није односа са Русијом.

  

(Спутњик)
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