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П
лашимседаЕУнијеништа
научилаизлекцијезване
брегзит,јерсеНемачкаи
Францускаидаљезалажу
зашточвршћуунију,што

ћесамодовестидопродубљивањарово
ва,поготовосаземљамаВишеградске
групе,упозоравауразговоруза„Поли
тику”дрМаркЈонген,филозофифунк
ционеропозиционестранкеАлтерна
тивезаНемачку,којабизанештомање
оддеветнедељанаизборимамоглане
самодапрвипутуђеуБундестагвећ
идаосвојиизмеђу10до12одстогла
сова.
Јонгенобјашњавадаетикетекојеим

пришивајудасу„кућазанеонацисте”
неодговарајуистини,већсуопроба
ниметоддифамације.Овајполитич
кимислилацјенапозивИнститутаза
европскестудијеуНовомСадуиБео
градуодржаопредавањаотомезашто
нам јепотребанмоделводеће,доми
нантнекултуре.

У ва шем про гра му пи ше да сте ли бе
ра ли и кон зер ва тив ци. Због че га вас 
он да јав ност до жи вља ва као екс
трем но де сну стран ку?  

Тојезатоштосецеополитичкиспек
таруНемачкојзнатнопомериоуле
воисадашњавладакојабитребала
дабудеграђанскаицентристичкау
многимпитањима,атосевидикако
решавамигратскукризу,спроводира
дикалнолевуполитику.Изтаквепе
респективеразумнаграђанскаполи
тикавећизгледакаодесна,пачаки
радикалнодесна.Збогтогаштонаши
аргументи добро погађају суштину
проблема,апротивничкастранане
маувек јакепротиваргументе,онакористи
опробаниметодобрачуна,етикетирањаиди
фамације.Унемачкомслучајусетонајбоље
постижекадавасоптужезанеонацизам.

Отво ре но кри ти ку је те по ли ти ку отво ре них 
вра та ва ше вла де пре ма ми гран ти ма ко ји су 
у ве ли ком бро ју из Си ри је и Ав га ни ста на 
сти гли у Не мач ку?

ШарлдеГолјеизјавиодајемогућеасимиловати
појединце,алинеицеленароде.Интеграција
1,5милионаљудивећиномисламскогпорекла
унемачкодруштвопропалајествар.Велики
бројњихједошаосаменталитетомзахтевабез
спремностидасеинтегрише.Aстатистикаоко
јојмедијинерадопишупоказујевишеструко
повећанустопукриминалаикривичнихдела
кодтепопулације.

Ка кав је план АфД за ре ша ва ње про бле ма то
ли ког ве ли ког бро ја ми гра на та у Не мач кој?

Одбацујемо захтевенемачкевладеда семи
грантипоквотамарасподелепоосталимзе
мљамаЕУ.Тонијеевропскасолидарносткако
Берлинтопредставља,негоморалистичкиим
перијализамкаоштојерекаоВикторОрбан.Не

можемодаприхватимоусловдасвикоји
суилегалнодошлиуНемачкумогудаис
поставезахтевдауњојиостану.Морајусе
покренутипрограмипомоћикакобисеве
ликибројњихвратиоуземљеизкојихсу
дошли.АфДуБаденВитенбергујепокре
нуопројекат„Спремнизаповратак”дасе
мигрантивратеуземљеизкојихсудошли.
Такавпрогрампредвиђаиобукузаразне
занатскепословекојаћеимомогућитида
радекадасевратеусвојеземље.

Мно ги са За па да го во ре да је при зна ње 
Ко со ва услов да Ср би ја уђе у ЕУ?
Аковамиспоручетакавзахтевтобибила
високаценазаулазакуЕУ.Тешкоједати
савет,аливерујемдабиутомслучајуон
данароднареферендумутребаодадоне
сеодлукудалијеСрбијаспремнадапла
титуцену.

Ка ко ва ша стран ка, ко ја ни је про тив НА
ТОа, гле да на го ми ла ње тру па и оруж ја 
пре ма гра ни ци с Ру си јом?
СавеликомзабринутошћуАфДкритикује
такавразвојдогађаја.Изтаквеситуације
напетостиништадобронеможебитидо
бронизаЕвропунизаНемачку.Миже
лимодобреодносесаРусијомиједанод
наших најважнијих спољнополитичких
захтевајестеукидањесанкцијаЕУпрема
Русији.

Али Бри сел за ме ра Бе о гра ду да не сле ди 
спољ но по ли тич ки курс ЕУ, јер не уво ди 
санк ци је Мо скви?
АкобихсмеодадамсаветСрбији,поручио
бихјојданеподлежепритискуинеуводи
санкцијеРусији.Вашаземљатребадазадр
жидобреодносесаРусијомиостанеутом
међуположају,јерјетојеважноизавашу
економију.Али,важнојеизаЕУдапосто

јиједанмосткаоштојетоСрбијакојиповезује
ЕвропуиРусију.Ниједобродабудупорушени
свимостовиизмеђуЕвропеиРусије.
 Ми лен ко Пе шић

ДачићиСкотобилатералној
сарадњиидијалогуурегиону

Првипотпредседниквладеиминистарспољнихпо
словаИвицаДачићсастаосејучесамбасадором
САДуСрбијиКајломСкотом.Какосаопштавајуиз
МСПа,утокусусрета,којијеуфункцијиредовног
дипломатскогдијалога,размењенасумишљењао
актуелнојбилатералнојсарадњи,усветлууспешно
окончанепосетепредседникаСрбијеАлександра
Вучића,којијенедавноборавиоуВашингтонунапо
зивпотпредседникаСАДМајклаПенса.Обострано

јеоцењенодајесусретвисокихзваничникадвезе
мљепредстављаодобруплатформузанаставакдо
садашњесарадњеиунапређењеукупнихбилате
ралниходносаупредстојећемпериоду.Уразговору
суразмењенамишљењаионајактуелнијимдеша
вањиманасветскојполитичкојсцени.Посебноје
истакнутаважностинтензивирањарегионалногди
јалога,каопутакојиводиочувањустабилностии
укупномразвојуземаљазападногБалканаиистак
нутајеснажнаподршкатомпроцесу.

Ружић:Налокалупотребан
домаћинскиоднос
Министарзадржавнууправуилокалнусамоупра
вуБранкоРужићрекаојејучедасвакавласттреба
домаћинскидасеодносипремасвојојлокалној
самоуправи,анедапартијскимзапошљавањемку
пујесоцијалнимир.„Рационализацијанијерез,од
лукаомаксималномбројузапосленихједонета
још2015.ијасанјетренднаставкасмањењарад
нихместаналокалу.Важноједасеусвакојлокал
нојсамоуправиполитичкаелитаизкојегоддаје
опциједомаћинскиодносипремасамоуправи,да
сагледаштасуприходиирасходи,данехранимо
канцертимештоћемоформиратијавнапредузећа
итаковршитипартијскозапошљавање”,рекаоје
РужићуБелојПаланци,преносиТанјуг.
Додаодасенесмевишетолерисатидапостојеси
туацијегдеубиблиотекамарадипо30људи,јерсе
тименекупујесоцијалнимир.„Социјалнимирсе
градирационалномполитиком,рационализација
нећезначитиотпуштање,негореорганизацијуу
управи”,истакаојеизмеђуосталогРужић.

ИНТЕРВЈУ:ДрМАРКЈОнген,филозофивисоки
функционерАлтернативезанемачку

Ви сте мост из ме ђу  
Евро пе и Ру си је
Аковамиспоручезахтевзапризнањенезависности
Косова,тобибилависокаценазаулазакуЕУ

УКРАТКО

ДијалогоКосову
иМетохијикојије
иницираопредседник
АлександарВучић
подржавајупредставници
владајућекоалиције,али
иневладиногсектора

Косовско питање је уникатно у
Европи,јерниједназемљанема

такавпроблемкаоштогаимаСрбија.
НиједназемљапопутСрбијениједо
живеладајојумирунекадашњесаве
зницеусветскомратуотмудеотери
торијеиданаправепарадржавубез
икаквог освртања на међународно
право.Затакавнеобичанпроблемпо
требнасусигурноинеобичнареше
ња,истичеисторичарипотпредсед

никсоцијалистаПредрагМарковић
поводоминицијативепредседника
СрбијеАлександраВучићадасеотво
риширокдруштвенидијалогоКосо
ву.Марковићверује,какојерекаоза
Танјуг,дајеВучићдонеомудрудр
жавничкуодлукуипроценуда„нај
скупљусрпскуреч”и„најскупљесрп
скопитање”неможедарешаваједна
глава,макаронабилаинајмудрија.
Извладајућекоалицијетакосуију

чеупутилипорукеподршкеВучиће
војидеји.ПотпредседницавладеЗо
ранаМихајловић(СНС)казалаједа
јето„храбарпотезодговорногдржав
ника”,додајућиуодговорунапита
њеновинарадаВладаСрбијејошни
јеразматралаВучићевпредлог.Како
јеистакла,свисупоследњихгодина
укулоаримапричали,алиниконије
јавнорекаодаседнемоиразговара

мо.„Јер,овопитањенијепитањени
ЕдијаРаме,нибилокогадругог,већје
стварнопитањеСрбијеинассамиху
Србијикакохоћемодаидемонапред.
Далекоодтогадасенештопредајеи
даје,већзначиједанозбиљан,одго
воранразговоримислимдајетодо
бро”,реклајеМихајловићева.
ЗаЉајићевСДПСКосовоиМето

хијајепитањеокојемсемораимати
јасанполитичкиставитапартијаће
га,поручују,врлорадоизнетикадасе
разговориотворе.„Нашеопредеље
њенећебитинипопулистичко,ни
тићезациљиматидодворавањедо
маћојимеђународнојјавности,већ
ћепресвегабитипокушајдасезау
змедржавничкиставоовојважнојте
ми”,наводисеусаопштењутестран
кеидодаје:„СДПСизнећеједнуширу
политичкоекономскуплатформу,јер
питањеКиМневидимоникаозамр
знутиконфликт,никаотрајнореше
њепомоделу’садиодмах’,већкао
процескојикрознеколикофазаво
дирешењувишедеценијскоготворе
ногспора”.
МинистародбранеАлександарВу

лин,опет,оцениоједасејошједном

показалодамеђуАлбанциманема
искренихсаговорникакадсепокрену
питањаодсуштинскогзначајазаСр
беиАлбанце.„ИзјавеРамеи(Беџета)
Пацолијатребадаонемогућедијалог,
нашкодеВучићуиспречегадауједи
ниСрбеокоКиМ”,навеојеВулину
изјавидостављенојТанјугу.Истакао
јеидадијалогоКиМнећедовестидо
признањаКосмета,алихоћедоисто
ријскеприликедаСрбиоКиМкао
најбитнијој теми наше генерације
почнудамислеиговореједнимгла
сом.БеџетПацоли,лидерАлијансе
зановоКосово,рекаојепретходнода
јеВучић„прихватионовуреалност
наКосову”.
Огласилисусеипредставницине

владиногсектора,паједиректорЈу
комаМиланАнтонијевићоцениода
је,уодносуназамрзнутиконфликт
којиданасимамонаКосову, сваки
дијалогозбиљанпомаксмртветач
ке.Нарочитоакосеуњегаукључесви
којисусепротеклихдеценијабавили
питањемКосоваспотпуноразличи
тихстранаичијисеставовисадасве
вишеприближавајузваничнојполи
тици,рекаојеонзаТанјуг. Б. Б.

По сла ни ци Срп ске 
ли сте да нас се 
ре ги стру ју  
у скуп шти ни

Девет посланика Српске листе ре
гистроваћеданасименаускупшти
ниКосова.Тојеза„Политику”казао
ИгорСимић,шефКанцеларијезаод
носесајавношћуСрпскелисте,дода
јућидајетапроцедуре,којајетехнич
кеприроде, услов заверификацију
мандата3.августа,закадајезаказа
наконститутивнаседницакосовске
скупштине.Симићјепоновиоистав
овеполитичкеорганизацијеСрбаса
Косметадаћеодлукеотомедалиће
подржатинекуодалбанскихпартија
уформирањуновевећинедоносити
удоговорусаБеоградом.
„Албанскиполитичкипрвацимогу

очекиватиподршкуСрпскелистетек
кадабудуобезбедили51посланички
глас.Али,кадајеречоподршциисвим
даљимкорацимакојиследенаконкон
ститутивнеседнице,одлукећемодоно
ситиудоговорусаБеоградом”,рекаоје
Симић.УпосланичкомклубуСрпске
листе,пореддеветсрпскихпослани
кабићеипосланикгоранскезаједни
цекојијенаизборимаиспредгоранске
партијеосвојиоједноместо.
Затовремекандидатзакосовског

премијера„ратнекоалиције”Рамуш
Харадинајизбегаојејучедаконкрет
ноодговоринапитањедалијеобез
бедиодовољанбројгласовазаформи
рањевладе.Напитањеновинарада
лиовајсавезподназивомПАН,оку
пљенокоДемократскепартијеКосо
ва,имапарламентарнувећинуидо
вољанбројпосланиказаформирање
владе. Б. Р. 

КајлСкотиИвицаДачић

ЖелимодобреодносесаРусијомиједан
однашихнајважнијихспољнополитичких
захтевајестеукидањесанкцијаеУ
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Друштвенидијалог–помакиозбиљнопитање

ЈеданодскуповаСрбауманастируГрачаница

ПатријархИринеј:Оноштосе
поклонизаувекјеизгубљено
ПатријархсрпскиИринејизјавиојеповодомпозивапред
седникаСрбијеАлександраВучићанаунутрашњидијалог
оКосовуиМетохијидаКосовонесмедасеотуђини
поклони.„Апелујемонанашедржавникеданесмеју
никадададајусвојусагласностнаотуђењеКиМ,јероно
штосесиломузме,тосеиврати,оноштосепоклони
некоме,тојезасвагдаизгубљено,атоСрбииСрбија
несмејудозволити”,рекаојеИринејзаРТС.
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