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Посланица у Европском парламенту Тања Фајон је изјавила за Н1 да се "искрено нада"
да у Србији не постоји политичка снага или одговорни политичар који би користио
ситуацију око коронавируса за скупљање политичких поена. Фајон каже и да је
критиковала одлуку Владе Србије, која је убрзо укинута, да све информације о
коронавирусу буду из једног центра, јер је то видела као "најаву мера за увођење
цензуре".

  

  

"Као некадашња новинарка ја сам то видела као ограничавање слободе медија и
слободе изражавања. Било је и хапшења новинарке, што исто сматрам погрешном
одлуком. Следећи дан је та одлука укинута", подсећа Фајон.

  

Она додаје да прати шта се дешава и то не само у Србији, наводећи пример Мађарске
где премијер Виктор Орбан, како каже, има данас неограничена овлашћења због
коронавируса.
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Фајон истиче да неке земље, увођењем ванредних мера, "погоршавају демократију,
владавину права и слободу медија".

  

Одговарајући на питање да ли владајућа странка у Србији користи кризу за политичку
кампању, Фајон каже да се искрено нада да не постоји политичка снага или одговорни
политичари који би користили ситуацију за убирање политичких поена. "То није
ситуација где би политичари, или с једне или с друге стране, тражили корист. Данас смо
сви заједно одговорни да нађемо решења за грађане", рекла је Фајон.

  

Говорећи о Србији, Фајон је рекла да је поводом привођења Ане Лалић добила доста
порука забринутих српских грађана и политичких партија и да је зато и реаговала.

  

"Задовољна сам што је та мера повучена, то је можда био и наш притисак. То је нешто
где видим да је можда и спољни притисак некад потребан да се укаже како мера не би
ишла у правцу ограничавања демократије и слободе медија", рекла је она.

  

Фајон каже да је била забринута због изјава српског председника да Европска унија
(ЕУ) не помаже Србији и глорификације Кине и Русије због подршке и помоћи Србији.

  

"Али треба знати да је финансијска подршка ЕУ пуно већа. Крајем прошле недеље у
Београду је потписан споразум о додели бесповратних средстава вредан скоро пет
милиона евра као помоћ Србији у борби против Цовид-19. То је само део 93 милиона
евра финансијске потпоре Србији", наводи Фајон.

  

Пандемија коронавируса, додаје Фајон, представља велики тест за ЕУ - за њен опстанак
и солидарност односно колико ће Унија бити у будућности сложна и јака.

    

"Имамо отворена питања око демократије, владавине права, слободе медија, какве ће
бити економске и социјалне последице, колико ће бити ту солидарности. Нећу бити
песимиста, имам осећај да постоје лидери који су свесни да је у питању опстанак мира и
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стабилност у европској целини. Биће живота након пандемије", наводи Фајон.

  

Фајон додаје да се она и даље бори за слободу кретања за све грађане, укључујући и
грађане Западног Балкана.

  

(Н1)
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