Борис Тадић: ЕУ има проблеме, али нам је најбоља опција
недеља, 10 јул 2011 14:27

Председник Србије и Демократске странке Борис Тадић изјавио је данас да за Србију од
уласка у Европску унију нема боље опције и да та идеја заслужује подршку без обзира на
то што и сама Унија тренутно има проблеме.

- Уверен сам да је идеја Европске уније та која заслужује подршку, иако тренутно није
једноставно објаснити зашто, када и сама има проблеме. Идемо према њој, јер боље
опције нема - рекао је Тадић на конгресу Демократске омладине у Дому омладине у
Београду.

Према његовим речима, ЕУ није само политички и мировни пројекат, већ економски и
технолошки и да на изазове из тих области мора да се одговори. Тадић је, међутим,
додао да му се понекад чини да његов хрватски колега Иво Јосиповић и он иду испред
свог времена, али да је живот тај који тражи да се учини више.

Шеф српске државе сматра да политичари у ЕУ понекад немају одговор за искушења.
Међу та искушења Тадић је, поред осталог, убројао и питање које су то европске нације,
где су границе ЕУ, која је њена улога у глобалним процесима, како ће бити регулисани
односи са Русијом, Кином, Африком... Као највећи проблем ЕУ Тадић је, ипак, означио
недостатак становништва.

Тадић је данас изјавио да на годишњицу "страшног злочина" у Сребреници треба
исказати поштовање невиним сребреничким жртвама, али и свим страдалим
припадницима других народа који су изгубили живот током рата у бившој СФРЈ.

Тадић је рекао да Србија жели помирење са суседним државама и да ће у том смислу
учинити да сви који су извршили ратни злочин буду у затвору.

- Сутра је годишњица страшног злочина у Сребреници. То је дан када, посвећујући
пажњу и поштовање невиним сребреничким жртвама, мислимо и на све остале жртве,
као што је и других дана обљетница, када су у питању жртве у Братунцу, Овчари и било
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ком другом месту - рекао је Тадић.

Истичући жељу Србије за помирењем за суседима, Тадић је казао да сви који су чинили
злочине морају бити у затвору како би народи и државе били "обескривљени" и како би
грађани бивших југословенских република могли да "као људи живе заједно".

(Блиц)
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