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 Председник Републике Хрватске Зоран Милановић коментарисао је данас дешавања на
релацији Русија - Украјина, као и шта ће урадити Хрватска ако дође до ескалације
сукоба.

  

„НАТО појачава присутност, ми с тим не морамо ништа, нити ћемо имати ишта. Ако дође
до ескалације повући ћемо до задњег хрватског војника. То нема везе с Украјином, него
са Бајденовом политиком видим неконзистентност и опасно понашање. Ово се догађа у
предграђу главног града Русије и начини постоје да се Украјина сачува, бар 99 посто, да
јој се економски помогне“.

  

Истакао је да од када је отишао Трамп, којег су како каже демократе нападале да се
понаша као дадиља према Путиновој политици, нова администрација под притиском
републиканских јастребова, одједном врше притисак на Пентагон и Бајдена да се према
Русији поставе чврсто.

  

"Украјини није место у НАТО-у, они су најкорумпиранији на свету"
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"Видим чврсти руски интерес, видим и Украјину. Украјини није место у НАТО-у. Они су
једна од најкорумпиранијих држава на свету. Мир. Треба смирити политичку сцену и не
допустити да екстремисти држе притисак на политику и зато Хрватска у томе неће
учествовати. Неће допустити, а Пленковић нека прети Русији колико хоће. Осим што је
два пута посетио Украјину, не зна што се догађало. Хрватска од тога треба побећи, кад
је пожар - затварај врата", додао је он.

  

Упитан о ценама гаса, казао је да не може предбацивати Пленковићу.

  

"Не може направити чудо, али ово показује да ова конфронтација с Русијом није
најпаметнија. Прети се санкцијама немачкој покрајини где завршава гасовод 'Северни
ток 2', то је цена коју сви плаћамо. Платиће Европа, Хрватска нешто мање. Знам како ти
је Пленковићу, био сам премијер кад је камата била 8, након што ми је то ХДЗ оставио",
додао је он.

  

(Јутарњи лист-Нова.рс)
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