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Лидер Странке слободе и правде (ССП) Драган Ђилас оценио је да је неопходно да се
Србије придружити мерама које ЕУ има у односу на Русију, како би спречила опасност
да буде изолована и маргинализована.

  

Ђилас, који предводи делегацију ССП у Вашингтону је у укључењу за телевиизју Нова С,
навео да те мере треба увести без обзира што њихове последице сноси народ а не
политичари.

  

„Без обзира да ли сматрамо да ће те мере допринети крају разарања и рата у Украјини и
без обзира да то што знамо да све економске мере када се примењују – примењују се
обично тако што највеће последице сноси народ, а мање политичари. То знамо из личног
искуства“, рекао је он.

  

Он је навео да из ЕУ и западног света долази највећи број инвеститора, да Србија
највише извози у ЕУ и да највише економске сарадње има управо са тим делом света.
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Казао је да су у Вашингтону изнели примедбе и на све оно што се тиче положаја
слободних и независних медија, на ниво корупције и на, како је додао, све оно што се у
Србији дешава, а није добро.

  

„Изнели смо и први пут иницијативу да у Београду буде формиран један регионални
центар за цео регион Западног Балкана и да се одатле води борба против
организованог криминала и корупције у региону“, казао је он.

  

Напоменуо је да је „одавно криминал престао да буде везан за једну државу“, и указао
да је постао регионални проблем.

  

„То је начин да у сарадњи са свим светским агенцијама које се против тога боре, да се
заједно боримо и да доведемо у ситуцују да цео Западни Балкан, који данас изједан
корупција, изједа организовани криминал, да буде боље место за живот“, рекао је лидер
ССП.

  

(Бета)
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