Вук Јеремић: Србија се ни под којим условима не сме одрећи Косова, јер ће "џемпер наставити да с
среда, 24 април 2019 11:17

Председник Народне странке Вук Јеремић изјавио је да српска дијаспора располаже са
200 до 300 милијарди долара капитала и да су њено ангажовање и повратак "кључ
развојне политике" за коју се залаже та странка, јер решење, како је оценио, није у
давању огромних субвенција странцима који од тог новца радницима у Србији дају плате
од 200 евра.

"Неопходно је поставити систем који ће бити предвођен солидном екипом квалитетних
људи која неће преварити дијаспору, тако да она поред патриотског мотива, добије и
снажан економски интерес да улаже у Србију", рекао је Јеремић синоћ у Бољевцу, где је
основан Општински одбор Народне странке.

Он је казао да широм света разговара са успешним људима из Србије, међу којима су
како је навео, веома утицајни и моћни банкари, адвокати, предузетници и научници и
додао да би велика већина њих волела да се врати у Србију, али да то не чине јер "неће
да плаћају рекет криминалцима", пренела је Народна странка.
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"Дијаспора је најдинамичнији прикључак Србије са светом", оценио је Јеремић и додао
да је свакоме боље да нормално живи, ради и богати се код куће него у Европи,
Америци или Аустралији.

Он је рекао и да први пут у историји, од када Србија има државне границе, више Срба
живи ван матице него у њој.

"То није добро, али је светла страна те чињенице да се они могу ангажовати у опоравку
и обнови земље после промене власти", казао је Јеремић.

Председник Народне странке је оценио да је тешко привући страни капитал, али и да
Србија неће изаћи на зелену грану политиком коју спроводи напредњачка власт, која по
његовим речима, "даје милијарде евра субвенција странцима, док са дијаспором уопште
ни не разговара".

"Странци под готово ропским условима у Србији запошљавају радну снагу ниског
профила и још нижих плата. То је добар начин да се народ држи у амовима и да се људи
исцрпљују, јер тако исцрпљени и сиромашни не размишљају много о својим политичким
правима. То је добар начин да се људи држе под чизмом, али није добар начин да се
земља развије", рекао је Јеремић.

Коментаришући преговоре о Косову, председник Народне странке је рекао да се Србија
"ни под којим условима не сме одрећи тог дела своје територије", јер ће како је навео,
"џемпер почети да се пара" и то неће бити последњи део земље без којег ће остати.

"То не значи ратно хушкање, непризнавање реалности на терену, сукоб са моћним
силама...Ништа од тога. Могуће је на цивилизован, рационалан и дипломатски умешан
начин разговарати са светом са којим се по том питању не слажемо. Такође је могуће
остварити и нормалан однос између људи, па чак и функционалан однос између власти у
Београду и Приштини, без да се и једним јединим актом трајно одрекнемо Косова", рекао
је Јеремић.
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(Бета)
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