
Александар Вучић: Задовољан сам састанком са Макроном. Он поштује то што га не лажем и што говорим истину и што оно што кажемо то и урадимо. Санкције Русији само ако нам над главом буде висио „Дамоклов мач“
четвртак, 10 новембар 2022 17:39

Председник Србије Александар Вучић рекао је да је задовољан састанком који је имао с
председником Француске Емануелом Макроном у Паризу и истакао да је то био
најзначајнији састанак од свих у француској престоници. Он је рекао да је с Макроном
разговарао и о ситуацији на Косову, али да не може да говори о детаљима.

  

„Чини ми се да поштује то што га не лажем и што говорим истину и што оно што кажемо
то и урадимо. Верујем да можемо велике ствари да потписујемо у Београду када дође,
биће ту много детаља о којима ћемо да говоримо. Није данас тренутак за све“, рекао је
Вучић.

  

Упитан да ли је Макрон дао неки предлог решења ситуације на Косову, Вучић је казао да
су Срби с Косова јавно написали у свом званичном саопштењу шта су услови за повратак
у институције, али да смо од тога „много далеко“.
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„Добар састанак из угла наших билатералних односа, неких других односа, али не могу о
свему да говорим“, истакао је Вучић.

  

Када је у питању евентуални састанак са премијером Косова Аљбином Куртијем у
Паризу, Вучић каже да је постојала могућност сусрета и да је он увек спреман, али да не
верује да ће до њега доћи.

  

На питање новинара о такозваном плану у три тачке за решење ситуације на Косову, а
чија је суштина да обе стране прихвате немачко-француски предлог и да се Србија
сагласи да се о заједници српских општина расправља у оквиру тог предлога, Вучић је
упитао „како то мислите да нам неко ставља нешто што треба да добијемо у некакав
закључни споразум, а то је прво што је требало да буде испуњено“.

  

Санкције Русији само ако нам над главом буде висио „Дамоклов мач“

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да би Србија можда могла да промени
став о увођењу санкција Русији само ако јој како је рекао, над главом буквално буде
висио Дамоклов мач. А то тренутно није случај, додао је.

  

„Нико то не зна боље од мене јер нико нема такав директан контакт у Европи и свету као
ја. Најбоље знам докле можемо“, казао је Вучић одговарајући на питања новинара у
Паризу после састанка са француским председником Емануелом Макроном.

  

Оценио је да је од почетка рата у Украјини, Београд издржао „270 дана најтежих
притисака у савременој српској историји“.

  

„Ми смо после четири дана изашли у јавност са закључцима Савета за националну
безбедност. Те закључке није писао неки тим него лично ја својом руком. Ти закључци су
политика коју водимо, то је мој и живот слободне и слободарске Србије. Они су наша
суштина, наше биће. Можда можемо тога да се одрекнемо само ако буквално имамо
Дамоклов мач над главом“, рекао је Вучић.
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Додао је да Србија не одступа од политике која се заснива на чувању међународног
јавног права, осуди оних који то право крше и улазе на територију других земаља али и
на ставу да не води политику санкција, „посебно не према онима који су нас заштитили
2015. године и помагали нам око очувања нашег територијалног интегритета“.

  

„У тим закључцима је све оно за шта се боримо. То је записано да би остало у историји
како је једна мала слободна и слободарска земља могла да каже нешто другачије од
свих осталих. А то што ћу да чујем са милион страна како нешто морам, па видите да не
морам. Ако и кад будем морао, не због себе већ због нације, онда ћу да изадјем пред
народ и то да кажем“, рекао је Вучић.

  

Упитан да прокоментарише повлачење Руса из Херсона, рекао је да је очигледно да
постоје разговори које више не негирају ни Сједињене Америчке Државе, нити Русија.

  

„То је добра ствар, то је добра вест. Када постоје неки разговори неком ће се решењу
приближавати“, рекао је Вучић и казао да је задовољан што је његова процена по том
питању била погрешна.

  

Додао је да је мислио да ће Русија прижити жешћи отпор око Херсона, али да је и ту
погрешио и истакао да то показује да морамо да „будемо свесни да морамо сами да
креирамо своју будућност и о себи да бринемо“.

  

Париз: Александар Вучић стигао у дводневну посету Француској. Након састанка
са Емануелом Макроном сутра следи разговор са Жозепом Борељом

  

Председник Србије Александар Вучић стигао је у дводневну посету Паризу. Очекује га
састанак са француским председником Макроном. Жозеп Борељ сутра одвојено
разговара у Паризу са Вучићем и Куртијем.
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  Сусрет са француским председником Емануелом Макроном долази у моменту када јеБеограду представљен немачко-француски план за решавање косовског проблема.  За сутра је планиран радни ручак са представником Европске уније за спољну политикуи безбедност Жозепом Борељом и специјалним представником Европске уније задијалог Београда и Приштине Мирославом Лајчаком.  Долазак у Париз најавио је и премијер привремених приштинских институција АљбинКурти, који је на свом Фејсбук профилу навео је да је могуће да ће се на Мировномфоруму састати са председником Србије Александром Вучићем.  Последњи пут Вучић и Макрон који су до сада имали 15 сусрета, разговарали супочетком октобра, у оквиру самита о иницијативи за успостављање Европске политичкезаједнице, када је одржан трилатерални састанак у Прагу, којем је приствовао инемачки канцелар Олаф Шолц.  Париски форум о миру, под мотом "Савладавање вишеслојних криза" сутра ће отворитипредседник Француске Емануел Макрон и он ће окупити државнике и експерте из целогсвета.  Париски мировни форум има за циљ подстицање међународне сарадње у савладавањуглобалних изазова и очувању мира.  Од 2018. се Париски мировни форум посвећује проналажењу конкретних решења и мераза суочавање са глобалним изазовима.  Посебност тих мера и решења је да имају међународну димензију, јер у изради учествујуразличити актери из целог света.  Борба против климатских промена је једна од тема којом се бави Форум већ дуже, апандемија је отежала постизање циљева у тој области.  Од рата у Украјини већи део света је погођен последицама тамошњих сукоба, крозхуманитарне кризе, растућу инфлацију и цене енергената, као и растућу несигурност уснабдевању намирницама, али и политичким и економским поремећајима већих размера,па је ове године највећи фокус управо на тој теми.  Тако и сам мото дводневног скупа указује да ће се учесници посветити питању какозауставити рат у Украјини, али пре свега и како се суочити са последицама, спречитиполаризацију у свету, који би минирали колективне напоре.  На различитим панелима, сутра и прекосутра, размотриће се вишеслојне кризе са којимасе суочавамо тренутно и учесници ће покушати да дају свој допринос у савладавањупроблема.  (Н1-Танјуг, РТС)   
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