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Београд -- Колико је наша земља напредовала у спољној политици види се по економској
дипломатији, а у ЕУ смо могли брже, каже заменик председника СНС-а Александар
Вучић.

  

 „Ми желимо у ЕУ, и желимо најбоље односе са свим великим земљама, али да нам
целокупна дипломатија размишља о економском напретку, а то данас не раде многи из
ЕКП-а. Неопходна је професионализација и стручнији апарат, да школујемо дипломатски
кадар који није страначки...Ми имамо директоре РТС-а међу дипломатама, “ рекао је
Вучић гостујући у емисији „Одлука 2012.“ ТВ Б92. 

  

„Спољна политика је била веома успешна, вођена у претходне четири године на
избалансиран, рационалан начин са јасно дефинисаним приоритетима: дипломатска
одбрана територије, ЕУ, регионална сарадња,“ казао је функционер ДС-а и шеф српске
дипломатије Вук Јеремић у истој емисији.

  

Он је додао да је Србија добила статус кандидата, али да је то кандидат са важним
стратешким партнерством са Кином, кандидат са подршком Русије у Савету
безбедности,прва земља Западног Балкана која председава ОЕБС-ом, земља која може
у Београду да окупи несврстане, а и земља са кандидатуром за председавајућег
Генералне скупштине. 

  

„Кад се представници власти хвале добијањем статуса, заборављају да кажу да смо ми
последњи у региону, изузев БиХ, који смо добили статус.То је могло много раније,“ рекао
је Вучић. „ Колико смо напредовали показује економска дипломатија. Могли смо имати
много већи прилив страних инвестиција са запада, што би се и десило да је било мање
корупције. Ми, као мала земља и земља од нешто више од 7 милиона грађана, морамо да
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будемо у стратешко добрим односима са великим земљама и земљама у региону.
Направљено је неколико кардиналних грешака, могли смо и брже ка ЕУ и више да
постигнемо.“ 

  

На примедбу о слабој економској дипломатији, Јеремић је одговорио подсећањем да је
свет запао у кризу која је највећа у последњих 100 година. „У глобалним околностима у
којима смо се нашли, отворили смо многа тржишта, урадили смо доста, али, наравно,
увек може боље“. 

  

Јеремић каже да је уверен да новац који се из буџета издваја за дипломатске сврхе није
ненамески трошен и истакао да очекује да ће управо то и показати контрола коју у
Министарству спољних послова тренутно обавља државни ревизор. 

  

Јеремић је истакао да је укупан новац који Србија издваја за дипломатију релативно
низак и да је мањи него у другим земљама Балкана. 
  "То укључује и издвајања за економску допломатију, и износи отприлике 5,6 евра
годишње по глави становника, док све друге земље имају до пет пута већа издвајнаја",
рекао је Јеремић након што је Вучић критиковао стварање мреже економских дипломата
сматрајући да они троше буџетски новац а да имају слаб или никакав учинак. 

  

Јеремић је нарочито истакао уложену енергију у уверавање важних земаља света у то
зашто не треба да признају Косово. Он је подсетио на Мишљење међународног суда
правде о том питању, и додао да је након тога Косово признало само 10 одсто земаља
од укупног броја оних који су га признали. Јеремић је додао и да је веома значајно
блокирање учешћа Косова као независне државе у мешународним институцијама. 
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  "За четири године Косово је по свим очекивањима требало да потврди своју
државност, је је имало активну подршку најмоћнијих, а то се контра свих очекивања није
догодило јер смо се дипломатски у међународним круговима поставили на тај нацин да
то спречимо", казао је Јеремић истичући да Србија никада не сме да попусти када је у
питању Косово. 

  

"Када је територијална целовитост у питању, моје мишљење је да ова земља не сме да
попусти, јер ако буде, то неће бити последњи покушај комадања ове земље", додао је
Јеремић истичући да би, да је спољна политика другачије вођена већ до сада други
делови територије Србије били доведени у опасност. 

  

Када је у питању косовска политика, Вучић је навео да Србија има Устав који "нико не
може да гази", а да би свако питања везана за косовску политику решавали консензусом
свих важних актера на политичкој сцени Србије.

  

На констатацију Вучича да СНС жели у ЕУ, и да из ЕУ нису добили ниједан услов за
"али", Јеремић је одговорио да је свима познато какви су били некадашњи ставови
водећих људи ове странке о томе. 

  

Министар Јеремић изјавио је да су у спољној политици пресудно важне стабилност и
предвидљивост, а да је Српска напредна странка у том погледу непознаница - јер би
земљу могла да уведе у рат што је већ једном учинла, па и да је изда као што лидери те
странке издали Војислава Шешеља. 

  

"Али исто тако сви знамо да је у спољној политици важна стабилност и предвидљивост.
Управо у том смислу мислим да сте ви једна непознаница - ви бисте могли да земљу
уведете у рат као што сте већ једном учинли, а и да је издате као што сте издали
Војислава Шешеља. То је једна врста непредвидљивости и екстремизма, а управо они су
највећа опсаност у спољној политици", поручио је Јеремић Вучићу. 

  

"Ми волимо Србију и нећемо никада да је издамо," рекао је Вучић.
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(Танјуг, Б92)
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