Интервју Ивице Дачића за „Блиц“
субота, 28. фебруар 2015.

У паузи између Вашингтона и Беча министар спољних послова Ивица Дачић у интервјуу
за „Блиц" каже да су стратешки циљеви Србије непромењени – ЕУ, неговање
традиционалних односа са Русијом и Кином, регионална стабилност.
Ми се не окрећемо више Западу као што се тумачи последњих дана, већ имамо своје
стратешке циљеве непромењене последње три године. Уколико их је неко тек сада
приметио, то је његова грешка. Дакле, с једне стране је пријатељство са Русијом, а с
друге је опредељење ка ЕУ.
Да ли сте разјаснили у разговору са америчким државним секретаром Џоном
Керијем став да је Србија на линији ватре између Истока и Запада?
Да. Питао сам шта је мислио када је то рекао. Појаснио сам да Русија никада није од нас
тражила да не идемо у ЕУ, нити нас било чиме уцењују. Једноставно речено, Русија ничим
не уцењује Србију. Код нас не постоји дилема идемо ли у ЕУ или евроазијски савез.
Идемо у ЕУ јер ми овом савезу не припадамо. То ни Русија од нас не тражи. Та дилема је
вештачка.
Да ли поправљамо односе са Америком?
И поправљамо и продубљујемо однос међусобног поверења и партнерства. Да не буде
заблуде, нити је амерички државни секретар нешто тражио од нас као председавајућег
ОЕБС-ом, нити то чини Москва. САД нису за конфронтацију већ за деескалацију сукоба.
Око Украјине се консултујем са свима, и са Москвом и Кијевом, и са Вашингтоном и
Берлином. Србија никада није имала бољу позицију и ја сам веома задовољан.
Један од водећих руских медија „Раша тудеј" последњих неколико дана прозива
Владу у Немањиној 11. Да ли Русија затеже односе са Србијом?
Не можемо у спољној политици полагати толико на један случај. Наши односи са Русијом
нису нарушени и они су историјски. За политику коју водимо у ОЕБС добијена је подршка
не само Москве већ и 15 сталних чланица Савета безбедности Уједињених нација.
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Шта мислите о улози бившег британског премијера Тонија Блера као саветника у
Влади?
Због састанака везаних за ОЕБС нисам био у земљи и немам информације о томе.
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