
Немачка: Бундесвер се свечаним, традиционалним мимоходом опростио од од немачке канцеларке; Ангела Меркел: 16 година проведених на месту канцеларке биле су за мене изазов и у политичком, и у људском смислу
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Немачка војска се традиционалним мимоходом у четвртак увече опростила од немачке
канцеларке Ангеле Меркел која за недељу дана, након 16 година на власти, одлази у
политичку историју.

  

  

Свечаност, чији корени сежу у 16. век, највећа је почаст коју немачке оружане снаге
могу одати неком цивилу.

  

Меркел се захвалила сарадницима и породици, а свом наследнику Олафу Шолцу
пожелела срећу.

  

 “16 година на месту канцеларке су биле испуњене бројним догађајима а често и
изазовима. Те су године за мене биле изазов и у политичком и у људском смислу. Али то
је било време које ме је испунило”, рекла је Меркел у кратком говору.
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Дотакла се и антинаучних ставова у друштву, као и све приусутнијих теорија завера.

  

“Наша демократија зависи и од наше способности за критички дискурс и
самоисправљање. Зависи од разговора о интересима и међусобном уважавању. Зависи
од солидарности и поверења, нарочито поверења у чињенице. И свугде где се научне
чињенице негирају, а шире се кампање мржње и теорије завере, отпор мора бити гласан
и јак”, поручила је Меркел.

  

Као највеће изазове навела је финансијску кризу 2008. и избегличку 2015. “Тада сам
схватила колико су важне међународне институције и мултилатерални инструменти. Јер
кризе не познају границе”, рекла је Меркел.

  

  

 4 / 5



Немачка: Бундесвер се свечаним, традиционалним мимоходом опростио од од немачке канцеларке; Ангела Меркел: 16 година проведених на месту канцеларке биле су за мене изазов и у политичком, и у људском смислу
петак, 03 децембар 2021 00:59

  Немачка војска или Бундесвер се посебном свечаношћу која укључује мимоход, музику ибакље опрашта од немачких председника, канцелара и министара обране.  Традиција налаже да особа у чију част се одржава изабере три песме које изводи војниоркестар. Меркел се одлучила за црквену нумеру “Grosser Gott, wir loben dich”, евергеенпознате немачке послератне певачице Хилдегард Кнеф и песму источнонемачкепанк-иконе Нине Хаген “Du hast den Farbfilm vergessen” (“Заборавио си филм у боји”). Тапесма била је велики хит 1974. када је Меркел студирала физику у Лајпцигу, у тадашњојИсточној Немачкој.    Меркел би званично свом наследнику Шолцу требало да преда власт следеће недељекада се нови сазив Бундестага састаје како би изабрао новог канцелара.  (Хина)  Видети још:  Дојче веле: Немачка се данас опрашта од Ангеле Меркел уз „Кишуцрвених ружа“ и војне почасти  
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