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 Загреб -- Немачка канцеларка Ангела Меркел изјавила је вечерас на предизборном
скупу ХДЗ-а у Загребу да је национализам противник који жели да уништи Европу.

  

  Меркел је позвала окупљене да подрже Европу мира, слободе и благостања.  

"Подржите ХДЗ и Европску народну странку (ЕПП)", рекла је Меркел окупљенима у
дворани Цибона у Загребу, а тај позив упутила је на хрватском језику што је изазвало
одушевљење присутних.

  

Она је у говору пред више хиљада ХДЗ-оваца указала да национализам покушава да
уништи Европу и рекла да се против тога треба борити. Меркел је навела да је Европа
"пројекат слободе" и да треба радити на очувању мира и слободе.

  

Немачка канцеларка је рекла и да "није контрадикторно бити поносан на своју земљу и
истовремено изграђивати Европу".

  

"У Немачкој сада имамо 74 година мира. Ви сте још 90-тих имали рат и знате шта то
значи и зато је толико важно да сачувамо мир", изјавила је Меркел.

  

На ХДЗ-овом предизборном скупу говорио је и члан баварског ЦСУ
(Хршћанско-социјална унија) Манфред Вебер, водећи кандидат ЕПП за председника
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Европске комисије, као и лидер ХДЗ Андреј Пленковић и носилац листе ХДЗ за изборе
за Европски парламент, Карло Реслер.

  

Скупу у кошаркашкој дворани Дражен Петровић присуствовало је више хиљада чланова
ХДЗ који су носили државне и хрватске заставе. Они су шефа странке Андреја
Пленковића, који је у дворану ушао у пратњи Ангеле Меркел, дочекали овацијама.
Избори за 12 хрватских посланика у Европском парламенту заказани су за 26. мај.

  

Немачка канцеларка раније данас одржала је билатерални сусрет са премијером
Андрејом Пленковићем. На заједничкој конференцији за новинаре Меркел је рекла да
Немачка начелно подржава европску перспективу западног Балкана, али да морају да
буду испуњени сви критеријуми за приступање.

  

(Бета)
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