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 Беч -- Министар иностраних послова Мађарске Петер Сијарто захтева промену
миграционе политике ЕУ и сматра да миграције треба потпуно зауставити.

  

  "Међународна заједница мора да промени свој фокус. И то веома брзо", истакао је
Сијарто у изјави агенцији АПА, додајући да је забринут због растућег миграционог
притиска дуж балканске руте. Указао је да је тренутно фокус међународне заједнице
усмерен на охрабрењу људи да напусте земљу.   

"Обавезујуће квоте, отворене луке, глобални миграциони пакт, представљање миграције
као најбољег феномена у људској историји, све су то фактори који појачавају миграцију",
тврди Сијарто.

  

Каже да миграције, уместо да се њима управља, треба да се потпуно зауставе. Нагласио
да треба пре свега усмерити борбу на узроке, како би људи брже могли да се врате у
земље порекла, или уопште и не крену на пут.

  
  

Ми у Мађарској не желимо мултикултурално друштво. Такви смо, али то нас не чини
лошим људима

    

Сијарто истиче да су управљање и заустављање миграције два неспојива става, услед
којег је дошло до блокаде миграционе политике ЕУ.
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Говорећи о различитим ставовима у ЕУ, рекао је да постоје земље које сматрају
мултикултурализам вредним, а друге не, те да не смеју због тога бити приказане као
лоше државе.

  

"Ми у Мађарској не желимо мултикултурално друштво. Такви смо, али то нас не чини
лошим људима", поручио је шеф мадјарске дипломатије, додајући да ако неко мисли
другачије то може слободно да чини, али не сме последице своје политике после
преносити на Мађарску.

  

Политика миграције, према његовим речима, мора остати у надлежности сваке државе
чланице ЕУ. "Ми желимо да одлучујемо ко може да дође у нашу земљу и са ким живимо,
а не Њујорк или Брисел", додао је Сијарто.

  

(Танјуг)
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