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ИНТЕРВЈУ: Др Марк Јонген, филозоф и високи 
функционер Алтернативе за Немачку

УКРАТКО
Дачић и Скот о билатералној
сарадњи и дијалогу у региону
Први потпредседник владе и министар спољних по
слова Ивица Дачић састао се јуче с амбасадором
САД у Србији Кајлом Скотом. Како саопштавају из
МСП-а, у току сусрета, који је у функцији редовног
дипломатског дијалога, размењена су мишљења о
актуелној билатералној сарадњи, у светлу успешно
окончане посете председника Србије Александра
Вучића, који је недавно боравио у Вашингтону на по
зив потпредседника САД Мајкла Пенса. Обострано

Ви сте мост између
Европе и Русије
Ако вам испоруче захтев за признање независности
Косова, то би била висока цена за улазак у ЕУ

Кајл Скот и Ивица Дачић
је оцењено да је сусрет високих званичника две зе
мље представљао добру платформу за наставак до
садашње сарадње и унапређење укупних билате
ралних односа у предстојећем периоду. У разговору
су размењена мишљења и о најактуелнијим деша
вањима на светској политичкој сцени. Посебно је
истакнута важност интензивирања регионалног ди
јалога, као пута који води очувању стабилности и
укупном развоју земаља западног Балкана и истак
нута је снажна подршка том процесу.

Ружић: На локалу потребан
домаћински однос  
Министар за државну управу и локалну самоупра
ву Бранко Ружић рекао је јуче да свака власт треба
домаћински да се односи према својој локалној
самоуправи, а не да партијским запошљавањем ку
пује социјални мир. „Рационализација није рез, од
лука о максималном броју запослених је донета
још 2015. и јасан је тренд наставка смањења рад
них места на локалу. Важно је да се у свакој локал
ној самоуправи политичка елита из које год да је
опције домаћински односи према самоуправи, да
сагледа шта су приходи и расходи, да не хранимо
канцер тиме што ћемо формирати јавна предузећа
и тако вршити партијско запошљавање”, рекао је
Ружић у Белој Паланци, преноси Танјуг.
Додао да се не сме више толерисати да постоје си
туације где у библиотекама ради по 30 људи, јер се
тиме не купује социјални мир. „Социјални мир се
гради рационалном политиком, рационализација
неће значити отпуштање, него реорганизацију у
управи”, истакао је између осталог Ружић.

Какав је план АфД за решавање проблема то
ликог великог броја миграната у Немачкој?
Одбацујемо захтеве немачке владе да се ми
гранти по квотама расподеле по осталим зе
мљама ЕУ. То није европска солидарност како
Берлин то представља, него моралистички им
перијализам као што је рекао Виктор Орбан. Не
можемо да прихватимо услов да сви који
су илегално дошли у Немачку могу да ис
поставе захтев да у њој и остану. Морају се
покренути програми помоћи како би се ве
лики број њих  вратио у земље из којих су
дошли. АфД у Баден Витенбергу  је покре
нуо пројекат „Спремни за повратак” да се
мигранти врате у земље из којих су дошли.
Такав програм предвиђа и обуку за разне
занатске послове која ће им омогућити да
раде када се врате у своје земље.
Многи са Запада говоре да је признање
Косова услов да Србија уђе у ЕУ?
Ако вам испоруче такав захтев то би била
висока цена за улазак у ЕУ. Тешко је дати
савет, али верујем да би у том случају он
да народ на референдуму требао да доне
се одлуку да ли је Србија спремна да пла
ти ту цену.
Како ваша странка, која није против НА
ТО-а, гледа на гомилање трупа и оружја
према граници с Русијом?
Са великом забринутошћу АфД критикује
такав развој догађаја. Из такве ситуације
напетости ништа добро не може бити до
бро ни за Европу ни за Немачку. Ми же
лимо добре односе са Русијом и један од
наших најважнијих спољнополитичких
захтева јесте укидање санкција ЕУ према
Русији.

У вашем програму пише да сте либе
рали и конзервативци. Због чега вас
онд а јавн ост дож ив љав а као екс
тремно десну странку?
То је зато што се цео политички спек
тар у Немачкој знатно померио уле
во и сад ашња влад а која би треб ала
Али Брисел замера Београду да не следи
да буде грађанска и центристичка у
спољнополитички курс ЕУ, јер не уводи
многим питањима, а то се види како
санкције Москви?
решава мигратску кризу, спроводи ра
Ако бих смео да дам савет Србији, поручио
дикално леву политику. Из такве пе
бих јој да не подлеже притиску и не уводи
респективе разумна грађанска поли
Желимо добре односе са Русијом и један 
санкције Русији. Ваша земља треба да задр
тика већ изгледа као десна, па чак и
од наших најважнијих спољнополитичких
жи добре односе са Русијом и остане у том
радикално десна. Због тога што наши
захтева јесте укидање санкција ЕУ
међуположају, јер је то је важно и за вашу
арг ум ент и доб ро погађ ај у суш тин у
економију. Али, важно је и за ЕУ да посто
проблема, а противничка страна не
Отворено критикујете политику отворених ји један мост као што је то Србија који повезује
ма увек јаке противарг ументе, она користи
врата ваше владе према мигрантима који су Европу и Русију. Није добро да буду порушени
опробани метод обрачуна, етикетирања и ди
у великом броју из Сирије и Авганистана сви мостови између Европе и Русије.
фамације. У немачком случају се то најбоље
  
Миленко Пешић
стигли у Немачку?
постиже када вас оптуже за неонацизам.
Фото Анђелко Васиљевић

Фото Танјуг/МСП
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лашим се да ЕУ није ништа
научила из лекције зване
брегзит, јер се Немачка и
Француска и даље залажу
за што чвршћу унију, што
ће само довести до продубљивања рово
ва, поготово са земљама Вишеградске
групе, упозорава у разговору за „Поли
тику” др Марк Јонген, филозоф и функ
ционер опозиционе странке Алтерна
тиве за Немачку, која би за нешто мање
од девет недеља на изборима могла не
само да први пут уђе у Бундестаг већ
и да освоји између 10 до 12 одсто гла
сова.
Јонген објашњава да етикете које им
пришивају да су „кућа за неонацисте”
не одговарају истини, већ су опроба
ни метод дифамације. Овај политич
ки мислилац је на позив Института за
европске студије у Новом Саду и Бео
граду одржао предавања о томе зашто
нам је потребан модел водеће, доми
нантне културе.

Шарл де Гол је изјавио да је могуће асимиловати
појединце, али не и целе народе. Интеграција
1,5 милиона људи већином исламског порекла
у немачко друштво пропала је ствар. Велики
број њих је дошао са менталитетом захтева без
спремности да се интегрише. A статистика о ко
јој медији нерадо пишу показује вишеструко
повећану стопу криминала и кривичних дела
код те популације.

Друштвени дијалог – помак и озбиљно питање

К

Фото Српска листа

осовско питање је уникатно у
Европи, јер ниједна земља нема
такав проблем као што га има Србија.
Ниједна земља попут Србије није до
живела да јој у миру некадашње саве
знице у светском рату отму део тери
торије и да направе парадржаву без
икаквог освртања на међународно
право. За такав необичан проблем по
требна су сигурно и необична реше
ња, истиче историчар и потпредсед

ник социјалиста Предраг Марковић
поводом иницијативе председника
Србије Александра Вучића да се отво
ри широк друштвени дијалог о Косо
ву. Марковић верује, како је рекао за
Танјуг, да је Вучић донео мудру др
жавничку одлуку и процену да „нај
скупљу српску реч” и „најскупље срп
ско питање” не може да решава једна
глава, макар она била и најмудрија.
Из владајуће коалиције тако су и ју
че упутили поруке подршке Вучиће
вој идеји. Потпредседница владе Зо
рана Михајловић (СНС) казала је да
је то „храбар потез одговорног држав
ника”, додајући у одговору на пита
ње новинара да Влада Србије још ни
је разматрала Вучићев предлог. Како
је истакла, сви су последњих година
у кулоарима причали, али нико није
јавно рекао да седнемо и разговара

Један од скупова Срба у манастиру Грачаница

Патријарх Иринеј: Оно што се 
поклони заувек је изгубљено

Фото Д. Ћирков

Дијалог о Косову 
и Метохији који је 
иницирао председник
Александар Вучић 
подржавају представници
владајуће коалиције, али 
и невладиног сектора

Патријарх српски Иринеј изјавио је поводом позива пред
седника Србије Александра Вучића на унутрашњи дијалог
о Косову и Метохији да Косово не сме да се отуђи ни
поклони. „Апелујемо на наше државнике да не смеју
никада да дају своју сагласност на отуђење КиМ, јер оно
што се силом узме, то се и врати, оно што се поклони
некоме, то је засвагда изгубљено, а то Срби и Србија 
не смеју дозволити”, рекао је Иринеј за РТС.

мо. „Јер, ово питање није питање ни
Едија Раме, ни било кога другог, већ је
стварно питање Србије и нас самих у
Србији како хоћемо да идемо напред.
Далеко од тога да се нешто предаје и
даје, већ значи један озбиљан, одго
воран разговор и мислим да је то до
бро”, рекла је Михајловићева.
За Љајићев СДПС Косово и Мето
хија је питање о којем се мора имати
јасан политички став и та партија ће
га, поручују, врло радо изнети када се
разговори отворе. „Наше опредеље
ње неће бити ни популистичко, ни
ти ће за циљ имати додворавање до
маћој и међународној јавности, већ
ће пре свега бити покушај да се зау
зме државнички став о овој важној те
ми”, наводи се у саопштењу те стран
ке и додаје: „СДПС изнеће једну ширу
политичко-економску платформу, јер
питање КиМ не видимо ни као замр
знути конфликт, ни као трајно реше
ње по моделу ’сад и одмах’, већ као
процес који кроз неколико фаза во
ди решењу вишедеценијског отворе
ног спора”.
Министар одбране Александар Ву
лин, опет, оценио је да се још једном

показало да међу Албанцима нема
искрених саговорника кад се покрену
питања од суштинског значаја за Ср
бе и Албанце. „Изјаве Раме и (Беџета)
Пацолија треба да онемогуће дијалог,
нашкоде Вучићу и спрече га да уједи
ни Србе око КиМ”, навео је Вулин у
изјави достављеној Танјугу. Истакао
је и да дијалог о КиМ неће довести до
признања Космета, али хоће до исто
ријске прилике да Срби о КиМ као
најбитнијој теми наше генерације
почну да мисле и говоре једним гла
сом. Беџет Пацоли, лидер Алијансе
за ново Косово, рекао је претходно да
је Вучић „прихватио нову реалност
на Косову”.
Огласили су се и представници не
владиног сектора, па је директор Ју
кома Милан Антонијевић оценио да
је, у односу на замрзнути конфликт
који данас имамо на Косову, сваки
дијалог озбиљан помак с мртве тач
ке. Нарочито ако се у њега укључе сви
који су се протеклих деценија бавили
питањем Косова с потпуно различи
тих страна и чији се ставови сада све
више приближавају званичној поли
тици, рекао је он за Танјуг. 
Б. Б.

Посланици Српске
листе данас се
региструју
у скупштини
Девет посланика Српске листе ре
гистроваће данас имена у скупшти
ни Косова. То је за „Политику” казао
Игор Симић, шеф Канцеларије за од
носе са јавношћу Српске листе, дода
јући да је та процедуре, која је технич
ке природе, услов за верификацију
мандата 3. августа, за када је заказа
на конститутивна седница косовске
скупштине. Симић је поновио и став
ове политичке организације Срба са
Космета да ће одлуке о томе да ли ће
подржати неку од албанских партија
у формирању нове већине доносити
у договору са Београдом.
„Албански политички прваци могу
очекивати подршку Српске листе тек
када буду обезбедили 51 посланички
глас. Али, када је реч о подршци и свим
даљим корацима који следе након кон
ститутивне седнице, одлуке ћемо доно
сити у договору са Београдом”, рекао је
Симић. У посланичком клубу Српске
листе, поред девет српских послани
ка биће и посланик горанске заједни
це који је на изборима испред горанске
партије освојио једно место.
За то време кандидат за косовског
премијера „ратне коалиције” Рамуш
Харадинај избегао је јуче да конкрет
но одговори на питање да ли је обез
бедио довољан број гласова за форми
рање владе. На питање новинара да
ли овај савез под називом ПАН, оку
пљен око Демократске партије Косо
ва, има парламентарну већину и до
вољан број посланика за формирање
владе. 
Б. Р.

