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Немачки лист ''Зидојче цајтунг'' објавио је реаговање амбасаде Србије у Берлину у коме
се указује на погрешене, малициозне и једностране ставове у тексту Кристијана Шварц
-Шилинга, у коме је овај бивши дипломата писао о ''опасном сну о великом царству'',
поново криткујући и оптужујући Србију.

  

''Тај текст садржи погрешне, малициозне и у свим тачкама једностране ставове у односу
на Владу Републике Србије'', истиче се у писму српске амбасаде у Берлину, објављеном
јуче у ''Зидојче цајтунгу'', листу који је пре извесног времена објавио и Шварц-Шилингов
текст.

  

''Да би се мотивација аутора, можда, болље разумела, додајем биографским подацима
Шварца-Шилинга, које сте ви објавили, и један мали детаљ који недостаје -
Шварц-Шилинг је, такође, професор у приватној сарајевској школи Сцхоол оф Сциенце
анд Тецхнологy, чији је власник, у тексту више пута поменути, господин Ејуп Ганић'',
наводи се у реаговању амбасаде Србије.

  

У тексту одговора се истиче да је четврта, демократски изабрана Влада Србије од 2000.
потпуно посвећена спровођењу опсежних привредних, друштвених и политичких
реформи.

  

"Циљ је да се земља интегрише у ЕУ и да се тешке оставштине и трауме из прошлости
превладају'', наглашава се у реаговању и наводи да ''при тој часној агенди, не остаје пуно
времена да се следи идеја ''велике Србије'' , као што то тврди Шварц-Шилинг.

  

''Напротив, принципијелном борбом за територијану интегритет и суверенитет Србије и
против једностраних промена међународно признатих граница, онемогућава Србија све
снове о настајању других регионалних ''великих царстава''', истиче се у реаговању.
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Наводи се и да као не-фер интерпретације треба посматрати и друге тезе
Шварца-Шилинга, попут оне о Декларацији о Сребреници, коју је српски парламент
усвојио.

  

Пошто је то до данас "једино извињење једног парламента у региону, чврсто сам уверен"
да нам је потребно више таквих храбрих корака у региону, иако их је Шварц-Шилинг
описао као недовољне, наводи се у тексту, који је потписао саветник у амбасади Србије
у Берлину Милан Гојковић.

  

Он је позвао одговорне уреднике берлинског листа да посете Србију, како би могли на
лицу места да стекну директне утиске.

  

Десета годишњица свргавања режима Слободана Милошевића, 5. октобар, не би могао
бити бољи повод, наводи се у реаговању.

  

''Шта је земља која је 'највећи проблем региона', како је Србија оцењена у тексту
(Шварца-Шилинга), у међувремену постигла, препуштам вашој личној оцени'', поручио је
Гојковић.

  

(Блиц)
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