
 Вук Јеремић: Девети мај је Дан победе над фашизмом, без које не би било савремене Европе. Увођење санкција Русији није у економском интересу Србије
уторак, 10 мај 2022 09:37

Председник Народне странке Вук Јеремић изјавио је данас да се 9. мај у Србији
доживљава као Дан победе над фашизмом, која је омогућила стварање савремене
Европске уније, најуспешнијег мировног пројекта у историји континента.

  

  

„Чуо сам изјаве неких званичника који кажу да је 9. мај ’Дан Европе’ симбол мира, успеха
и хармоније, док је ’Дан победе’ симбол диктатуре и агресије. У Србији је, по мом
мишљењу, немогуће правити такву врсту раздвајања“, рекао је Јеремић телевизији Нова
С.

  

„Преци оних који данас славе ’Дан Европе’ су мог деду по оцу ослободили из
концентрационог логора Дахау, а преци оних који данас славе ’Дан победе’ су са мојим
другим дедом под кишом метака ушли у Београд и борили се заједно улицу по улицу да
би га ослободили од нациста. Што се мене тиче, ово је дан када одајем част и вечну
славу и једнима и другима, као и свима који су из ове земље крварили да би она била
слободна“, додао је Јеремић.
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Упитан о поруци данашње шетње „Бесмртног пука“ у организацији Амбасаде Русије у
Србији, Јеремић је одговорио да „све указује на синхронизоване медијске и политичке
акције државе усмерене на то да дође до промене у јавном мнењу, које је данас у Србији
децидно против било какве врсте искорака од актуелних односа са Русијом“.

  

„До сада је шетња била организована комбиновано од руске амбасаде и од наше
државе. Овог пута су заиста деликатне околности“, рекао је Јеремић.

  

На питање „да ли је томе требало другачије прићи због деликатних односа“, Јеремић је
узвратио питањем „да ли је требало забранити шетњу“.

  

„Да ли би требало забранити амбасадама да дају донације невладиним организацијама
или да снимају спотове о пријатељству Србије и тих држава? Ово је за мене питање
слободе говора и слободе изражавања и Народна странка ће се увек залагати за то, чак
и када одређене поруке нису нужно музика за свачије уши”, рекао је Јеремић.

  

Јеремић је навео да није у економском интересу Србије да уведе санкције Русији, и да то
јасно може да се представи на примеру цене гаса која би у зависности од тога „могла да
варира за више од милијарду долара на годишњем нивоу“.

  

„Имајући у виду наше посебно искуство са санкцијама, можемо аргументовано да
тврдимо да санкције не погађају оне против којих су биле усмерене. Имамо не само
морални, него и практични сет аргумената да се противимо увођењу санкција било којој
држави на свету“, рекао је Јеремић.

  

Јеремић је додао да се поставља питање шта би се догодило ако Србија не уведе
санкције Русији, и да ли би због тога могла бити кажњена.

  

„Потребно је да власт у транспарентној јавној расправи, у Скупштини Србије, представи
последице евентуалног неусклађивања Србије са заједничком европском политиком,
односно да ли то значи на пример укидање безвизног режима или озбиљне финансијске
пенале. Ми то сада не знамо“, рекао је Јеремић.
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Јеремић је навео да се Народна странка залаже да Србија постане држава уређена на
начин као и развијене европске земље, и да је зато најважније питање усклађивања
наших унутрашњих регулатива и стандарда са европским, поготово када је реч о
слободи медија и владавини права.

  

„Усклађивање са спољном политиком је важно, али у овом тренутку не и пресудно
питање, осим ако та ствар долази са упозорењем да би неусклађивање заиста могло
имати драстичне консеквенце. Да би држава могла да донесе одлуку, потребно је о томе
повести далеко свеобухватнију и транспарентнију расправу од монолога председника
Србије Александра Вучића пред телевизијским камерама”, закључио је Јеремић.

  

(Народна странка)
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