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СРБИЈА
ВУЧИЋ: ФЕДЕРИКА МОГЕРИНИ НИЈЕ КРИВА ЗА ПРЕКИД ДИЈАЛОГА
БЕОГРАД, 12. децембра 2018. (Бета) - Председник Србије Александар Вучић изјавио је
12.. децембра да висока представница Европске уније за спољну политику и безбедност
Федерика Могерини није одговорна за прекид дијалога Београда и Приштине, већ да за
то могу бити криви само Београд и Приштина. "Нека размисле добро у Приштини ко је
крив. Нека размисле добро ко је тај ко је желео договор, а ко је тај ко договоре није
желео", рекао је Вучић за Радио-телевизију Србије. Он је додао да се нада да ће доћи до
већег разумевања у будућности и да ће Приштина схватити да "насилничким и
противправним мерама" не може да постигне ништа. Како преносе медији, Вучић је
новинарима казао да је ЕУ била ту да понуди своје добре услуге. "Да ли смо понекад били
ми под притиском свега - па јесмо, али томе можете увек да се одупрете. На крају све
зависи од Београда и Приштине. Ми немамо тако лични однос према Могерини, њеном
тиму и раду. Хвала што су трошили време и придавали значај нашим разговорима", казао
је Вучић. Премијер "Косова" Рамуш Харадинај изјавио је 11. децембра да је шефица
европске дипломатије Федерика Могерини одговорна за прекид дијалога Београда и
Приштине. "Она је дијалог о нормализацији односа претворила у дијалог о територији, што
је проузроковало штету региону. Жалосно је то због великог улога Европске уније. Такав
њен став је неприхватљив", рекао је Харадинај.
ЂОРЂЕВИЋ: ДЕКЛАРАЦИЈА ИЗ МАРАКЕША НАСТАВАК ОДГОВОРНЕ ПОЛИТИКЕ
ПРЕМА МИГРАНТИМА
БЕОГРАД, 12. децембра 2018. (Бета) - Министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је 12. децембра да декларација Уједињених
нација о мигрантима коју је потписао у Маракешу није обавезујућа, али да представља
наставак политике Владе Србије да се према мигрантима понаша на одговоран начин.
Ђорђевић је за Радио-телевизију Србије рекао да држава жели да о мигрантима који
пролазе кроз земљу брине и додао да је тренутно у Србији 4.000 миграната, од којих је
3.000 деце. "Кад је почела мигрантска криза, виђено је да различите државе имају
различите политике. Наша политика је била мирољубива одувек и раније у историји и сада
ми немамо ту врсту ксенофобије према људима. Ми смо отворена држава и немамо
никакав проблем да ти људи прођу и иду тамо где мисле да им је боље", рекао је
Ђорђевић. На питање да ли је тачно да Србија више неће моћи да критикује мигранте јер
је парафирала тај споразум, Ђорђевић је одговорио да ништа није потписано ни
изгласано, те да се Србија само обавезала да ће поштовати њихова људска права.
"Нетрпељивост и лоше ствари које се говоре о мигрантима доводе до развијања
ксенофобије према њима и то је ружна ствар. Србија није део тих друштава, ми смо
отворено друштво и врло добро знамо шта значи бити избеглица", рекао је Ђорђевић.
Више земаља изразило је резерве или се повукло из необавезујућег Глобалног споразума
УН о миграцијама који су у Маракешу акламацијом усвојили представници 164 чланице
Уједињених нација. Документ би, као резолуција, требало да се изгласа на Генералној
скупштини УН 19. децембра.
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ЂОРЂЕВИЋ: КОРЕЈА ВЕЋ ГОДИНАМА ДАЈЕ БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА БОЉЕ
УПРАВЉАЊЕ МИГРАНТСКОМ КРИЗОМ
БЕОГРАД, 12. децембра 2018. (Бета) - Министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је 12. децембра да Кореја већ годинама Србији
даје бесповратна средства, посебно у виду техничке опреме, како би се ојачали
капацитети за управљање мигрантском кризом, саопштено је из његовог кабинета.
Ђорђевић је разговарао са амбасадором Кореје у Србији Хјунг-Ћан Чеом о унапређењу
односа две државе и указао да ће се сарадња "нарочито интензивирати у области
заштите права особа са инвалидитетом, имајући у виду актуелну кампању једнаки
(Ј=ДНАКИ)". Амбасадор Че је казао да ће Кореја подржати напоре Владе Србије на путу
ка ЕУ и похвалио реформе у области заштите права и побољшања могућности особа са
инвалидитетом. "Створени су услови да се сарадња Србије и Кореје додатно унапреди у
областима од стратешких, заједничких интереса", рекао је он. Додао је да ће уложити
"личне и највише напоре да ту сарадњу подигне на још виши ниво".
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