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ЗАГРЕБ – Председница хрватског Националног одбора за праћење преговора са ЕУ
Весна Пусић заложила се за повлачење међусобних тужби Хрватске и Србије пред
Међународним судом правде у Хагу и изразила очекивање да ће новоизабрани
председник Хрватске учинити нешто на том плану.

  

„Моје је мишљење да би те тужбе требало повући. Ништа неће променити оно што се
догодило. Људи који су одговорни и криви - или су мртви или ће до тог времена бити
врло стари или мртви, а ми тиме остављамо камен смутње генерацијама које долазе”,
рекла је Пусић у интервјуу агенцији Бета.

  

Пусић је оценила да би повлачење тужби допринело побољшању односа у региону и да
би то питање требало решити пре него што Србија почне процес приступања ЕУ јер је
„готово неизбежно” да би се то одразило на њен процес европске интеграције.

  

Евентуално одустајање од тужби, сматра Пусић, ни Србију ни Хрватску међутим не
ослобађа обавезе да „очисте своја друштва и колективне савести”.

  

„То треба да се рашицисти, о томе треба да се разговара, али истовремено мислим да
треба отварати, а не затварати шансе генерацијама иза нас”, казала је Пусић.

  

Она каже да Србија и Хрватска треба да разговарају и о другим отовреним питањима,
као што је граница, али истиче да Хрватска према Србији не треба да понаваља своје
искуство са Словенијом.

  

„Кад наши суседи дођу у фазу пред окончање преговора са ЕУ бићу врло оштра према
свакоме ко би евентуално покушао да према суседима Хрватске понови неке погрешке
које је Словенија направила према Хрватској”, рекла је.

  

Пусић сматра да је у Хрватској „коначно дошло до спознаје да нема стабилне куће без
стабилног суседства и да је интерес и Хрватске и сваке земље у регији да и њени суседи
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што пре почну стабилно да функционишу по неким заједничким критеријумима, а то су
европски критеријуми”.

  

Говорећи о спремности Хрватске да помогне земљама региона у приближавању ЕУ,
Пусић је као први конкретан потез навела одлуку хрватске владе од 30. децембра да
суседним земљама уступи преводе заједничке правне тековине који су Хрватску коштали
око шест милиона евра.

  

„Нама је нужно да у суседству створимо чврсте позитивне темеље сарадње и такав гест
делић је ставарања атмосфере добросуседства и добронамерности, односно спознаје
властитог интереса, а то је да боља ситуација у свакој земљи региона, доприноси
генерално свим земљама и свачијој сигурности” рекла је.

  

Пусић је навела да има још „небројено могућности за сарадњу и помоћ региону у процесу
европске интеграције” напоменувши да се том сарадњом стварају и контакти који касније
могу помоћи за многе друге ствари „од спречавањуа да се неки неспоразуми развијају у
конфликте до стратегије заједничког појављивања на трећим тржиштима”.

  

На питање могу ли нерешена питања у односима Загреба и Београда да успоре обе
земље на путу ка ЕУ, Пусић је рекла да „Хрватску више не могу” док би „Србију могли у
мери у којој би Хрватска била спремна да своја искуства са Словенијом примени на
Србију”. 

  

(Бета)
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