
Ивица Дачић: Лицемерно што је ФИФА покренула поступак против репрезентације Србије због заставе "Нема предаје". Украјину не би казнили да каже "Крим је наш"
недеља, 27 новембар 2022 13:40

Министар спољних послова Србије Ивица Дачић рекао је да Србија као држава не може
да реагује на то што је Међународна фудбалска федерација (ФИФА) покренула
поступак против репрезентације Србије јер се ради о спортским организацијама, али је
оценио тај потез као лицемеран.

  

  

ФИФА је саопштила је да је покренула дисциплински поступак против
репрезентације Србије, након што је у свлачионици њене репрезентације на
Светском првенству у Катару наводно окачена застава на којој је приказана
територија Косова уз поруку „Нема предаје“.

  

„То само говори о лицемерју, нико не говори и нико не жели да се фудбалери баве
политиком, али шта је то увредљиво што неко каже нема предаје“, рекао је Дачић за ТВ
Прва.
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Дачић је рекао да фудбалери Швајцарске нису кажњавани, као и да није било
кажњавања због дрона у Београду са заставом велике Албаније.

  

„Србија је међународно призната држава, чланица УН, са Косовом као делом Србије, шта
ту није у складу са међународним правом и шта је увредљиво. То је показатељ колико
нема принципа, него има двоструких стандарда и двоструких аршина. Никад не би
казнили Украјину када би рекла ‘Донбас је наш’ и ‘Крим је наш’, у чему је разлика“, рекао
је Дачић.

  

Он је рекао да нема нигде принципа, ни код земаља Запада које су признале Косово,
али кажу да то важи само за Косово, а не важи за друге земље, ни код Русије која не
признаје Косово, али каже да може да призна Крим, Донбас, признала је Осетију,
Абхазију.

  

Указао је и на Турску, са којом каже да Србија има коректне односе, а навео је да Запад
није реаговао када је Турска тражила да Косово буде члан организације туркофонских
земаља, али јесте када је затражила исто за Северни Кипар.

  

Такође је указао да нема принципа, наводећи да Турска ратује против Курда који хоће
своју државу а немају је и напада их у другим државама – Ираку, Сирији.

  

(Бета, ТВ Прва, Н1) 
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