
ИЗ АРХИВЕ: Бил Клинтон, Александар Вучић и Ћамил Дураковић на скупу фондације "Клинтон" у Њујорку 20. септембра 2016. године
среда, 09 новембар 2016 21:41

Њујорк -- У оквиру “Клинтонове Глобалне Иницијативе“ почео је панел о Сребреници на
којем учествују премијер Србије Александар Вучић и начелник Сребренице Ћамил
Дураковић. Како јавља репортер Б92, дебату “Балкан – 20 година после“ у Њујорку води
Бил Клинтон, а присутнима се прво обратила Адвика Ибрахимовић која је "преживела
сребренички масакр".

  

  

Вучић: Донираћемо Сребреници 5 милиона евра, већ смо дали два, Срби и
Бошњаци не могуједни без других

  

Она је испричала како је изгубила оба родитеља у рату, а премијер Вучић се сложио да
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је њена прича ужасна.

  

“Ја сам поносан Србин, иако је њена прича ужасна. Ми смо учинили кораке ка помирењу
у региону“, рекао је он и навео да је Србија већ уплатила општини Сребреница 2 милиона
евра, а уплатиће још три тако да ће укупна помоћ бити пет милиона евра.

  

Вучић је додао и да је спреман да разговара како би се очували мир и стабилност.

  

“Ја бих волео да сви који су криви за рат буду ухапшени“, навео је Вучић.
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“Потребни смо једни другима, у супротном ћемо се суочити са катастрофом“, поручио је
Вучић додајући да би другачије био забринут за будућност Западног Балкана.

  

Како је рекао, није му било лако да дође у Њујорк, будући да је Бил Клинтон, чија је
фондација организовала панел, био председник САД кад је Србија бомбардована.

  

Многи су му у Србији, како је рекао, пребацивали што је решио да дође у Њујорк и
учествује на панелу на ком се разговара о региону, али и о злочину у Сребреници.

  

"Ја сам им рекао да морам да причамо са свима, да данас у Босни постоје два приступа,
један је међу Бошњацима, којих је 1,7 или 1,8 милиона и они кажу - јачи смо од Срба,
можемо опет да их истерамо - и то ћете чути сваки дан. И с друге стране има 7 милиона
Срба у Србији и они такође кажу -можемо да их победимо", објаснио је Вучић.
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  И то је, како каже, тешка ситуација, али то је и реалност и зато је, додаје инсистирао данаорави што је могуће више сусрета и договора с Бошњацима.  "Залажем се за разговоре између Срба и Бошњака јер не можемо да живимо једни бездругих, морамо да живимо заједно, не једни поред других, већ једни с другима и тоговорим свуда, и у Београду и у Сарајеву и ево овде у Њујорку", рекао је Вучић.  Ћамил Дураковић: И ја и Вучић смо показали храброст у Сребреници, он што једошао, ја што сам га загрлио  Ћамил Дураковић је навео да је историја тешка за све народе бивше Југославије, али даје поносан што представља људе који сада живе у миру.  
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  “Могао сам и ја да останем и живим добро у Америци, али одлучио сам да се вратим.Мени је било тешко да загрлим Вучића међу 7.000 гробних места у Сребреници, али самто учинио јер смо обојица храбри“, навео је он.  “Али, сви људи на Балкану који мисле да постоји алтернатива миру, не знају да акожелимо помирење и бољу будућност онда се морамо руковати и загрлити“, поручио јеДураковић.  Додао да је његова визија са доласком у Сребреницу била да промени будућност.  "Уместо приче о прошлости о томе ко је кога и како убио, да променимо будућност унаредних 100 година. Премијер Вучић и ја имамо исте мисли", рекао је Дураковић.  Бил Клинтон: Одлазак на обележавање сребреничког геноцида је свакако храбарпотез  

  Клинтон је испричао своје виђење прошлогодишње комеморације у Сребреници,наводећи да је Дураковић позвао премијера Србије да дође на комеморацију, што јетакође оценио као веома храбар потез.  Бивши амерички председник подсетио је и да су после инцидента у Поточаримауследиле посете руководства БиХ Београду и Владе Србије Сребреници, што је, такође,оценио као веома храбре кораке у процесу помирења,  "Они рескирају у политичком али и у личном смислу и зато заслужују нашу подршку. Онизнају да мир функционише боље од рата и у оваквом свету морамо да чујемо њиховупоруку свуда", оценио је Клинтон и додао да није на другима да решавају детаље, већ дастворе услове и да подрже регион Балкана у процесу помирења.  
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  Дискусију уживо прати и члан представништва БиХ Бакир Изетбеговић.  ЊУJOРK - Премиjер Aлександар Вучић борави у посети СAД, током коjе ћеучествовати на заседању Генералне скупштине Уjедињених нациjа, говорити нагодишњем скупу Фондациjе “Kлинтон” и имати низ билатералних сусрета садржавним званичницима и представницима пословног света.  

  Aналитичари су сагласни да jе тренутак посете СAД изузетно важан jер ће Ист ривербити место на коjем ће светски званичници разговарати о врло значаjним питањима засвет и регион, а на конференциjи у Њуjорку ће учествовати и челници великихкорпорациjа и компаниjа, што jе прилика да се разговара о новим инвестициjама.  Премиjер ће предводити српску делегациjу на отварању дебате у Генералноj скупштиниУН под називом “Циљеви одрживог развоjа - глобални напори у циљу трансформациjесвета”.  Kључне теме биће рат у Сириjи и глобална избегличка криза, па ће говор премиjераСрбиjе, коjа jе заjедно са EУ радила на ублажавању последица мигрантске кризе, битивеома значаjан, кажу саговорници Танјуга.  Вучић ће говорити и на годишњем скупу Фондациjе “Kлинтон”, на панелу о помирењу наБалкану две децениjе после Деjтонског споразума, коjи ће, како jе наjављено,модерирати оснивач фондациjе и бивши председник СAД, Бил Kлинтон.  
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  Са српским премиjером на панелу ће учествовати и начелник општине СребреницаЋамил Дураковић и преживели из Сребренице Aвдиjа Ибрахимовић.  Годишња конференциjа Фондациjе Kлинтон, чиjи су организатори Бил и Челзи Kлинтон,одржава се од 19. до 21. септембра под слоганом “Партнерство за глобални напредак”, аокупиће светске званичнике, директоре глобалних корпорациjа, па и звезде шоубизниса, међу коjима су председник Италиjе Mатео Ренци, председник AргентинеMаурисио Mакри, градоначелник Лондона Садик Kан, певач Боно Вокс, глумац БенAфлек.  Премиjер Вучић ће у СAД имати и низ билатералних сусрета са америчким званичнима,али и високим званичницима коjи учествуjу на заседању ГС УН, а састаће се, измеђуосталог, са шефицом европске дипломатиjе федериком Mогерини и председникомTурске Редзепом Tаjипом Eрдоганом.  Декан факултета политичких наука у Београду Драган Симић сматра да jе тренутак укоjем долази до посете изузетно важан, jер у свету политике треба бити присутан кадасе разговара о значаjним питањима коjа се тичу и региона и наше земље, а коjа ће битиотворена на конференциjи Kлинтонове фондациjе.  "Увек jе боље бити за столом него на мениjу", каже Симић за РTС.  Oн не сматра да jе учешће на конференциjи фондациjе Била Kлинтона, супругакандидаткиње на америчким председничким изборима, сврставање на jедну страну,истиче да ће Вучић имати контакте “са свим факторима”, тако да ће за Србиjу битидобро, ма ко да победи.  “И управо jе зато важно бити на овом месту у овом тренутку. Tу jе jедан прагматичанреалистичан приступ коjи по правилу даjе добре резултате", сматра Симић.  Србиjа jе ушла у период у коjем, како се то дипломатски каже, више ниjе део проблема,већ решења.  Председница Центра за европску политику Aлександра Jоксимовић сматра да jе учешћена мултилатералним догађаjима попут Генералне скупштине УН увек прилика да седоговоре и догоде броjни билатерални сусрети са наjвишим званичницима, те да серазговара о билатералним питањима, али и регионалним проблемима.  У изjави за Танјуг подсећа да се скуп "Kлинтон фондациjе" већ дуги низ година одржаваистовремено са заседањем Генералне скупштине УН, а бави се кључним, глобалнимтемама, у различитим секторима, од економиjе до регионалне стабилности.  Jоксимовић каже и да jе уверена да ће српски премиjер искористити прилику да напанелу о регионалном помирењу говори о своjоj забринутости за регионалну стабилност,као и о доприносу Србиjе помирењу.  (Танјуг-Б92)   

 7 / 7


