
Чешка влада одбацила Земанову изјаву да је анексија Крима свршен чин, и да би Русија требало да исплати компензацију; Украјина: Нека Русима прода Праг и Карлове Вари
среда, 11 октобар 2017 17:08

Чешка влада је данас категорично одбацила оцену председника Чешке Милоша Земана
која је разгневила Украјину, да је руска анексија Крима свршен чин и да би Русија
требало да Украјини исплати компензацију у новцу, или нафти и гасу.

  

  

"Земаново иступање у Савету Европе у уторак смо размотрили данас у Влади и као цела
коалиција одбацили његове изјаве које су супротне политици Владе", саопштио је данас
министар културе Данијел Херман.

  

Милош Земан је, као други чешки председник након Вацлава Хавела, добио част да
говори у Парламентарној скупштини Савета Европе у Стразбуру.
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У говору је Земан затражио укидање санкција против Русије уз оцену да од њих нема
никакве користи, а затим у дебати изјавио да је руска анексија Крима свршен чин.
Цитирао је бившег немачког председника Јоахима Гаука да би покушај да се Крим врати
Украјини изазвао европски рат и зато предложио да Русија исплати Украјини
компензације за изгубљено полуострво.

  

"Земанова изјава је у оштром раскораку с нашом спољном политиком, и за њу није имао
никакав мандат чешке владе", реаговао је премијер Бохуслав Соботка.

  

Већ у уторак су кренули огорчени коментари украјинских званичника поводом Земанове
изјаве, а неки су чешком председнику препоручивали да Крим остави на миру и да, ако
баш хоће Русима да нешто продаје, онда нека то буду Праг и Карлове Вари.

  

"Било би интересантно сазнати да ли би Земан пристао да му је Хитлер понудио
компензацију за анексију Судета", поручио је украјински посланик Борислав Береза.

  

Земанове изјаве које су медији означили као скандалозне, а амбасадор Украјине у Прагу
као циничне, Береза је приписао алкохолу, и подсетио да су лекари саветовали Земану
да престане да пије, али се он колико прошле седмице јавно похвалио да и даље ужива у
пићу.

  

На Земана су због тих изјава љутити и у Чешкој. Сенат чешког парламента је те изјаве
ставио на дневни ред данашње седнице, сматрајући зато да оне крње углед Чешке у
свету, и да су супротне званичном ставу земље, док шеф државе нема за њих мандат
пошто је спољна политика у надлежности Владе.

  

Иако су руски званичници поздравили Земанову оцену да је Крим свршен чин и његово
подсећање у Стразбуру да Европа и свет мере двоструким аршином, јер анексију Крима
одбијају, док су многе земље признале независност Косова, у Москви су званичници у
изјавама за руске медија одлучно одбили било какву помисао да би Украјини требало
исплатити одштету за Крим.
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"Земан је означио припајање Крима Русији као готову ствар, што само можемо да
поздравимо. Русија ништа никоме неће плаћати. Крим није предмет трговине или
уговора. Поновно уједињење полуострва с Русијом је протекло на основу воље народа,
не путем куповине", казао је председник Одбора за спољну политику руске Думе Леонид
Слуцки, јављају данас чешки медији.

  

Земанов портпарол Јиржи Овчачек је данас покушао да ублажи гнев у Кијеву и Прагу
због његових речи,  објаснивши да је председник само констатовао фактичко стање које
не може да се промени без рата, а да је, наравно, Крим правно и даље украјински.

  

"Реално стање је такво да је Крим 'де иуре' део Украјине, 'де фацто' је укључен у Русију.
Покушај промене стања на терену је могућ само ратом, с последицама по целу Европу",
рекао је Земанов портпарол и нагласио да председник никако није имао на уму некакве
компензације против воље Украјине.

  

Украјинско министарство спољних послова оштро је одбацило Земанов предлог као
неприхватљив покушај легализације агресије путем продаје дела украјинске територије.

  

"Украјина никада неће трговати својом територијом, својим вредностима и својом
слободом", поручило је Земану украјинско Министарство спољних послова, преносе
данас чешки медији.

  

(Бета)

  

Видети још: Милош Земан: Покушаји да се Крим врати Украјини довешће до рата у
Европи, али би Кијев могао да проба да добије од Русије компензацију за полуострво
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