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Председник Немачке Франк Валтер Штајнмајер упозорио је данас у Прагу да сви морају
да поштују одлуку Суда Европске уније (ЕУ) о избегличким квотама.

  

  

"Затражено је да се изјасни Суд ЕУ а његову одлуку морамо да прихватимо не само када
нам се свиђа него и када нам се не свиђа. Правна држава није ништа ново, она је један
од главних принципа ЕУ. Знам да о квотама имамо различита мишљења али ипак и након
те пресуде морамо да заједно тражимо подношљива решења која ће окончати те наше
спорове", казао је Штајнмајер након разговора са чешким председником Милошем
Земаном.

  

Немачки председник подржао је захтев Чешке да се избеглицама помаже у земљама
порекла.

  

"И у Немачкој увек кажем да онима који желе да беже морамо да дајемо разлоге да
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остану. ЕУ нема интерес да подржава миграцију, мора да им даје разлоге да остају и
учествују у развоју својх земаља. У то спада помоћ одобрена у оквиру ЕУ", рекао је
Штајнмајер на конференцији за новинаре са Земаном.

  

Чешки председник је поново категорично нагласио да Чешка не жели да прима
муслиманске избеглице зато што је њихова култура, како је казао, неспојива са
европском.

  

Он је одбацио и нову идеју да би се проблем одбијања избеглица по квотама решио тако
да земље које муслимане неће, попут Чешке, Словачке, Пољске или Мадјарске добију
новац да избеглице, ипак, приме.

  

"Заједно са осталим чешким политичарима одбијам да добијамо новац за то што би
примили избеглице. Било би то недостојанствено за обе стране. Осећали би се мало као
кријумчари људи. Ми настојимо да будемо солидарни али солидарни са људима у
њиховим земљама. Не видим разлог за солидарност са економским мигрантима", казао је
Земан.

  

Чешки председник поновио је да би у најгорем случају, у случају највеће нужде био за то
да се Чешка радије одрекне европских дотација, него да прими муслиманске избеглице.

  

"Јако сумњам у спојивост њихове културе, мислим на мигранте исламског типа са,
европском културом. То што млади здрави мушкарци одлазе из тих земаља, више из
Африке него са Блиског истока то је одлив мозгова. То је исцрпљивање ресурса тих
земаља. Тако та миграција или емиграција осудјује те земље на будућу заосталост. Ако
остану без младих здравих мушкараца, тешко да могу да додју на ниво средње
развијених земаља", рекао је Земан.

  

(Бета)
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