
Јошка Фишер: Посета Вучића Тирани је храбар и важан корак, од великог значаја за цео регион и Европу
четвртак, 28 мај 2015 20:11

Бивши шеф немачке дипломатије каже да је посета премијера Вучића Тирани храбар и
важан корак, као и да ће од побољшања односа имати користи цео регион.

  

Јошка Фишер је, у изјави за Танјуг, рекао да посету сматра битном јер су Срби и Албанци
суседи и то ће, како је рекао, увек бити тако, шта год да се деси.

  

  

"Имали смо наше искуство у централној Европи са Немачком и Француском, које су биле
непријатљи више генерација, а данас су најбољи пријатељи. Суседи морају да се
подносе, нема другог пута", поручио је Фишер. 

  

"Посета Вучића је важан корак, храбар и од великог значаја за цео регион и Европу, јер
када Албанци и Срби буду побољшали своје односе, смањили тензије и са конфликта
прешли на сарадњу од тога ће користи имати читав континент, поред народа ове две
земље", уверен је он. 
  Осврнувши се на апел премијера држава Западног Балкана ЕУ да помогне у
реализацији важних инфраструктурних пројеката у региону, Фишер је рекао да се може
очекивати подршка Брисела. 

  

Битно је, указао је, паметно поступити, те је за радовање то што је реч о регионалној
иницијативи. 
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Став премијера Вучића, да је време да се види нешто конкретно, сматра исправним. 

  

"Регион у овој геополитичкој констелацији има добру шансу у Бриселу, али је потребно
стално вршити притисак. То није спринт на 100 метара, већ маратон", рекао је Фишер. 

  

Упитан да ли ће Немачка наставити да подржава Западни Балкан на путу европских
интеграција он је подсетио да је Берлински процес био лична иницијатива канцеларке
Ангеле Меркел. 

  

"Иако никада нисам гласао за њу подржавам у потпуности ту иницијативу, јер је она
исправна. Она ће засигурно наставити да подржава ту иницијативу, а тако и Немачка",
уверен је Фишер.

  

(Танјуг)
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