Александар Вучић: Иако је Србија мала и готово безначајна она учествује у глобалном рату против т
уторак, 22 март 2016 15:26

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да је оно што се десило у Бриселу
катастрофа као и да је ужаснут тим догађајима, али да верује да ће Европа и свет
успети да нађу најбољи одговор на терористичке нападе.

Премијер Александар Вучић изјавио је данас да у Србији у овом тренутку нема бојазни
од терористичких напада.

Вучић је после састанка са председником Одбора за односе са ЕУ у немачком
Бундестагу Гинтером Крихбаумом рекао да ће у наредним данима бити одржана
седница Бироа за координацију служби безбедности, а да ће након тога разговарати и
са председником републике у вези са одржавањем седнице Савета за националну
безбедност.
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Подсетивши да је због мигрантске кризе и поплава борбена готовост безбедносних
снага подигнута, Вучић је рекао да ће Србија у наредним данима хладне главе видети
како кључни објекти у држави могу да буду додатно заштићени.

Вучић је рекао да је лудило и психопатологију није лако победити, наводећи да и земље
које су двадесет пута богатије од Србије нису могле да спрече нападе у седишту
Европске уније.

"Најбоље што можемо да урадимо је да покажемо да се не плашимо, да предузмете мере
и да зашитите људе и да гледате да уништите ту пошаст", рекао је Вучић.

Он је навео да Србија, иако је мала и готово безначајна у поредјењу са Немачком, пружа
пуну подршку у борби против тероризма и да је спремна да у томе учествује кроз оружје,
оруђе, муницију.

Наводећи да су напади у Брислеу у размерама оних који су се догодили у Паризу, Вучић
је рекао да терористи шаљу поруке да нигде није безбедно и да руше темељне европске
вредности.

Премијер је такође изјавио, на почетку прес конференције са председником Одбора за
односе са ЕУ у немачком Бундестагу Гинтером Крихбаумом, да верује да ће Европа и
свет успети да нађу најбољи одговор на терористичке нападе.

Крихбаум се придружио Вучићу у осуди напада у Бриселу и изразио саосећање са
породицама жртава.

"Иако смо мали и готово безначајни у односу на велике земље у глобалној борби против
теророизма, пружили смо подршку тој борби и спремни смо и кроз оружје и оруђе,
муницију и на све друге начине да улествујемо у тој борби".
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Премијер Србије Александар Вучић упутио је телеграм саучешћа белгијском премијеру
Шарлу Мишелу, поводом терористичких напада на аеродрому и метроу у Бриселу.

"Дубоко нас је потресла вест о настрадалима и повређенима у експлозији бомбе на
Аеродрому `Завентем` и на станици метроа у Бриселу", навео је Вучић.

Вучић истиче да је свет шокиран терористичким нападима, који угрожавају све
цивилизацијске вриједности "за које се снажно залажемо".

"Стога још једном желим да нагласим значај заједничких напора које морамо да уложимо
у одлучној борби против тероризма. У име Владе Србије и лично име, упућујем изразе
најдубљег саучешћа“, наводи се у телеграму премијера Србије.

У јутрошњим терористичким нападима на главном аеродрому "Завентем" у Бриселу и на
три станице метроа погинуло је, према медијским извештајима, више од 20 људи, док је
повређено неколико десетина.

(Срна-Блиц)
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