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 Јарослав Качињски, лидер владајуће пољске странке Право и Правда, оптужио је
немачку канцеларку Ангелу Меркел да је крива за Брегзит.

  Он је додао да је Пољска једина држава у Европској унији (ЕУ) која има храбрости да
се супротстави Немачкој.   

"Немци су увидели да морају да крану даље, да интернационализују дугове, узму на себе
додатно бреме. Без тога може да падне цела ЕУ, а сигурно еврозона, што не би било
добро за Немачку јер има користи од евра. Боље платити него ризиковати да се све
сруши. Посебно што се много тога десило. А Брегзит, то је заслуга Ангеле Меркел",
казао је Качињски у интервјуу за нови број провладиног пољског недељника вСјећи.

  

  

Качињски, од кога зависе сви битнији кораци владе и шефа државе иако је формално
само посланик, изјавио је да је ЕУ на чело Европског савета упркос отпору усамљене
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Пољске изабрала на даље две и по године бившег пољског премијера Доналда Туска
само зато што Немачка преко њега хоће да наметне промену ЕУ у "Европу две брзине".

  

"Пошто је пала одлука да ломе наш отпор, то треба схватити као промену концепције
немачке политике, јасно изражену у декларацији из Версаја. Госпођа Меркел рачунајући
на Туска мора бити сигурна да ће он подржати "Европу у две брзине", рекао је
Качињски.

  

Након великог дипломатског пораза Пољске на самиту претпрошле недеље у Бриселу
јер је Варшава усамљена против преосталих 27 чланица, а за Туска су гласали и
најближи савезници Чешка, Словачка и Мађарска јер су љути што Пољска због домаће
политике минира заједничког кандидата Вишеградске групе, анкете су показале велики
пад подршке владајућим конзервативицима - са преко 36 одсто на 29 одсто.

  

"Не сумњамо да ће бити пада подршке у анкетама. То је цена коју смо свесно
укалкулисали у трошкове. Цена коју можда треба платити да Пољска не буде лопта коју
шутирају други", рекао је лидер Права и Правде.

  

Качињски је нагласио да је неуспешни покушај да спречи реизбор Туска "капитал" за
будућност Пољске.

  

"Држава која уме да се супротстави свима, међу којима и Немцима у врло важном
питању, то је држава високог ранга. Веома високог ранга. Можда нико други у Европи
не би смео да се усуди да уради нешто слично", казао је Качињски.

  

(Танјуг)
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