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МАЂАРСКА ПОВЛАЧИ ПРИЗНАЊЕ КОСОВА!?
Председник Србије Александар Вучић истакао је недавно, коментаришући извештај
Фридом хауса, како његовим политичким противницима, у овом случају, не смета
амерички милијардер Џорџ Сорош који је главни финансијер ове организације.

Вучић се осврнуо и на земље које су претрпеле највећи удар Фридом хауса, Пољску и
Мађарску.

– Прочитао сам извештај, то је веома неозбиљно штиво, пуно нетачности. Мислио
сам да то пише група стручњака, а онда сам схватио да пише један човек, новинар
БИРН-а – рекао је Вучић на конференцији за новинаре у председништву Србије.

Председник је, потом, навео две земље које су се у највећој мери нашле на удару
Фридом хауса, Пољска и Мађарска.

Чланице Вишеградске групе постале су бедем одбране Европе када су се
успротивиле насељавању миграната и пристајању на квоте које су прописали
бриселски чиновници. Орбан је од самог доласка на власт постао кост у грлу
комесара из ЕУ. Потези које је направио, учинили су га непопуларним у ЕУ, али
резултати које је донео Мађарској нису изостали, пре свега економски.
Незапосленост у Мађарској смањена је на испод пет процената, а сам Орбан истиче
да је Мађарска за 10 година успела да створи економију засновану на раду, која је
довела до таквих резултата.
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Међутим, остаје отворено питање, да ли је Орбан радом у интересу споствене земље,
стекао бројне непријатеље споља, али и изнутра, и да ли се слична ствар дешава свима
који покушавају да воде независну политику.

Председник Вучић обавестио је Орбана о свему што се збива у региону, укључујући и
ситуацију на Косову и Метохији.

– Разматрали смо ситуацију у региону. Премијера Орбана сам обавестио о свему
што се збива, говорио сам и о ситуацији на КиМ, о разговорима које очекујемо, о
односу великих сила по том питању. Замолио сам за разумевање Мађарске – рекао је
Вучић.

Он је истакао да је изузетно захвалан Орбану и шефу мађарске дипломатије Петеру
Сијарту, јер су се трудили, без обзира што је Мађарска признала Косово, да разумеју
српске ставове и да у разним важним питањима помогну и буду са нама.

– Нико тако добро није разумео Србију као наши мађарски пријатељи по многим
кључним и важним питањима и и онима од националног значаја – објаснио је Вучић.

Нови талас суверених националних лидера

Када је Суринам постао прва земља која је повукла признање Косова, нико то није
схватао претерано озбиљно, иако је то „пробијање леда“ била изузетно важна, прва
победа Србије и нешто несвакидашње у свету дипломатије. Како се број повлачења
признања повећавао, и како су се у групу посебних „уписивале“ државе које по
својој величини, бројности становништва и дипломатском утицају имају већи значај,
поставило се и сасвим логично питање, када ће то учинити и прва европска земље.

Све је почело иницијативом широм земаља ЕУ. После чешке интелектуалне елите и
иницијатива из Словеније, и Италијани су били спремни да од своје владе затраже да
преиспита одлуку о признању Косова као државе.
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Познате се речи чешког председника Милоша Земана, изречене током његове посте
Београду, да ће учинити све, како би покренуо питање повлачења признања у својој
држави. Овим потезом, ставио је своју политичку позицију насупрот влади
сопствене земље, али и показао зашто ужива велико поштовање народа, не само у
Чешкој, већ широм Европе.

(Ало)
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