
Огњен Прибићевић: Ангела Меркел има посебан сензибилитет и према Србији и према председнику
уторак, 14 септембар 2021 14:12

Дипломата и бивши аммбасадор Србије у Немачкој Огњен Прибићевић изјавио је у
Новом дану да Меркел има посебан сензибилитет и према Србији због свог улагања
и према садашњем председнику. "Њихов однос има одређене специфичности,
нисам очекивао да ће она наступити на начин на који је раније наступала. У целини
гледано, мислим да је очекивано како је она наступила и да је то показало да има
сензибилитет изражен посебан и када је реч о нашој земљи и када је реч о односу
са председником", каже он.

  

  

Према његовим речима, Меркел је дошла у Београд, јер је њој Србија важна.

  

„Одмах треба рећи, Србија није приоритет њен, нити немачке спољне политике, али ван
приоритета, Србија заузима веома високо место у немачкој спољној политици, посебно
код ње, јер је она током свог мандата уложила пуно свог капитала бавећи се нашим
питањима, отуда је она дошла овде, мене то уопште не изненађује“, каже.
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Изненадило га је, каже, да је литијум уопште био тема.

  

„Иако јесте литијум будућност и важно, можда једно од најважнијих питања, које има
своју димензију која се тиче свих нас, а то је еколошка димензија, али сигурно имајући у
виду будућност да је важно питање. И САД имају највише нафте, па иду на Блиски
Исток да се тиме баве тамо“, каже Прибићевић.

  

Меркел има, каже Прибићевић, посебан сензибилитет и према Србији због свог улагања
и према садашњем председнику.

  

„Њихов однос има одређене специфичности, нисам очекивао да ће она наступити на
начин на који је раније наступала. У целини гледано, мислим да је очекивано како је она
наступила и да је њен наступ показао да има сензибилитет изражен посебан и када је
реч о нашој земљи и када је реч о односу са председником“, каже он.

  

Говорећи о посети, каже да су „Немци уоквирили нешто дипломатски да то изгледа
максимално пристојно, умивено“.

  

„Није то неочекивано, морамо имати у виду да је то њена посета пред одлазак са
позиције, куртоазна посета и они желе да остане у што бољен сећању, а имамо у виду и
шта је њен интерес. А њен, односно немачки интерес јесте да ово остане стабилно и
Немачка остане најважнији партнер у региону, посебно имајући у виду друге две силе
које навелико улазе, морамо гледати ширу слику која није свима по вољи, али је
реалност“, каже он.

  

Прибићевић истиче да има осећај да Меркел дугује нешто Балкану.

  

„На првом месту проширење, и то је проширење и чланство. Имајући у виду колико ово
све дуго траје, и да је она у том периоду била на власти, свакако је окружена паметним
људима, да је апсолутно морала знати оно што је рекла пре месец дана, а то је да је то
геостратешко питање. То нама ЕУ дугује“, каже он.
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Он је рекао и да је „најважније што је Меркел дошла“.

  

„Ова посета јесте и њен сигнал предузећима, да дођу и инвестирају, у том смислу је то
најважнија ствар, а све друго је наше стратешко размишљање“, каже он.

  

(Н1)
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