
Силвио Берлускони: Кина је усмерена против Запада - треба се чувати комунизма који је изазов и претња
четвртак, 21 новембар 2019 16:40

 Загреб -- Бивши италијански премијер Силвио Берлускони изјавио да је Кина усмерена
против Запада и да се треба чувати комунизма који је изазов и претња.

  

  "Подсећам да комунизам не стаје на границама, увек је био глобална сила. Чувајте се
комунистичких земаља и комунизма који је изазов и претња", рекао је Берлускони на
конгресу Европске народне странке (ЕПП) у Загребу, преноси Хина.   

Према његовим речима, они који познају кинеску политику, кажу да је она "невероватна
претња будућим генерацијама".

  

Берлускони је истакао и да комунисти мисле да је држава изнад појединца и да сви
треба да јој служе.

  

"Ми смо другачији, ми имамо право на слободу из које произлазе сва друга наша права,
ми нисмо поданици попут левичара, ми не мислимо да дугујемо живот држави. Постоји
непремостив јаз између нас и њих", рекао је Берлускони.

  
  

Подсећам да комунизам не стаје на границама, увек је био глобална сила. Чувајте се
комунистичких земаља и комунизма који је изазов и претња

    

Истовремено, он је позвао на јачање одбрамбене политике ЕУ пред све већим таласом
миграната.
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"Треба нам Европа са једном обрамбеном политиком. То је највећи изазов пред ЕУ,
морамо да будемо војна сила", рекао је он и додао да су Европи потребни војни
капацитети како би могла да се одбрани у случају феномена масовних миграција.

  

"То није само претпоставка и зато морамо да будемо моћна војна сила како бисмо
одвратили таласе миграната из афричких земаља", рекао је Берлускони.

  

Говорећи о тренутном државном врху Италије рекао је да су они "неспособни,
неквалификовани и без икаквог искуства" и најавио повратак на власт коалиције десног
центра.

  

"На следећим изборима победиће коалиција десног центра", рекао је Берлускони.

  

(Танјуг)
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