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 Београд -- Српска влада је, у савладавању избегличке кризе, обавила одличан посао, те
изразио наду да се неће поновити огромни мигрантски талас.

  

  То је изјавио посланик у Европском парламенту и председник Управног одбора немачке
организације "Арбеитер Самаритер Бунд" (АСБ) Кнут Флекенштајн.   

„Уверен сам да је Влада Србије обавила одличан посао. Премијер Александар Вучић и
минситар Александар Вулин су нас веома подржали и ми смо подржали Србију. Сетите
се стотине хиљада миграната који су прошли кроз Србију. Влада је тада донела одлуку,
сличну Немачкој, да помогне, а то сигурно није било популарно“, рекао је Флекенштајн у
изјави Тањугу.

  

Он је подсетио да и данас има око 8.000 избеглица у Србији, што показује да можемо да
причамо о границама, али да је Европа у реалности већ један простор, јер проблеме које
имамо у ЕУ има и Србија, као и обратно проблеми са којима се суочава Србија суочава се
и Унија.

  

Флекенштајн је изразио наду да се неће поновити велики таласи миграната.

  

И поред забрињавајућег развоја у Турској надамо се да ће опстати споразум са том
земљом. До сада нема разлога да се у то сумња, али се никада не зна шта може да се
догоди. Али увек треба бити спреман и за друге сценарије. Тренутно не верујем да ће
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бити огромних таласа избеглица“, казао је немачки европарламентарац.

  

Када је реч о Србији изразио је задовољство досадашњом сарадњом и радом АСД.

  

„Већ смо 18 година овде са пројектима социјалне помоћи, интеграције Рома,
савладавања избегличке кризе. Осећамо се добро у Србији. Добро смо прихваћени и
најважније је што смо нашли српског партнера. И у Србију не долазимо да би преузели
нечији посао већ да разменимо искуства са српским колегама који после настављају рад,
а то одлично функционише“, рекао је у функцији шефа АСД.

  

Најавио је да ће АСД у наредном периоду у Србији фокус усмерити на помоћ старијим
особама.

  

Према његовим речима, треба помоћи старијим лицима који су радили читав свој живот и
онда живе у сиромаштву.

  

Њима је посебно тешко у транзицији. Потребно је да се ангажују и грађани Србије и то
желимо да подстакнемо и дамо наш допринос“; рекао је Флекенштајн.

  

(Танјуг)
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