
Борис Тадић: Меркел данас избегла да призна да је драматично погрешила; Надам се да ће нови канцелар бити социјалдемократа Шолц
понедељак, 13 септембар 2021 22:34

 Бивши председник Србије Борис Тадић рекао је да данашњом посетом Београду
немачка канцеларка Ангела Меркел није говорила о Косову, владавини права и
односима у региону јер би онда, како тврди, признала да је драматично погрешила.

  

Тадић је у „Прегледу дана“ навео да је Меркел одлучила да сачува своју позицију од тога
да је погрешила.

  

„Меркел је имала прилике да наступи принципијелно и отвори питање Косова, ништа се
не дешава… Након тога Меркел није рекла ни реч о владавини права, криминализацији и
напредњачкој формацији ‘Беливук’ која је радила уз подршку режима. Меркел није рекла
ни реч о катастрофалном стању у региону, у Црној Гори смо имали огороман сукоб,
односи са Хрватском су катастрофални“, рекао је Тадић и додао:

  

„Да је то рекла, онда би морала да призна да је погрешила и онда је одбила да призна
да је погрешила.“
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Он је рекао да се нада да ће избори у Немачкој створити реалистичнији приступ према
Србији и да се нада да ће нови канцелар бити социјалдемократа Шолц.

  

„Ствари се мењају и у глобалним односима и ја сам се надао да ће Меркел приступити
принципијелно и нешто се изменило. Одабрала је сигурну варијанту чувајући себе да
призна да је погрешила, а погрешила је драматично“, рекао је Тадић.

  

Додаје да не верује да је Меркел једно причала на конференцији за новинаре, а друго
иза затворених врата на састанку.

  

Тадић је истакао да је Немачка данас земља са најмањим ентузијазмом када се ради о
проширењу ЕУ и додао да је то нужно да се Балкан интегрише у Унију.

  

„Ако Европа не интегрише Западни Балкан имаће проблем. Балкан је увек био
комплексно место за европску безбедност“, изјавио је Тадић.

  

Тадић је критиковао и то што независне телевизије нису могле да присуствују данашањој
конференцији за новинаре и поставе питање о, како каже, самовлашћу и насиљу.

  

„Тиме је срушен приступ слободе новинарства“, поручио је Тадић.

  

(Нова.рс)
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