
Кристијан Линднер: ФДП неће погазити своје црвене линије да би ушла у Владу Немачке
четвртак, 12 октобар 2017 11:02

 Беч -- Шеф немачких либерала (ФДП) Кристијан Линднер истиче да неће дозволити да
ова странка буде натерана на "Јамајка коалицију".

  "Нико не улази у разговоре са циљем да они пропадну. Међутим нико од нас не може
захтевати да унапред дамо бланко пристанак", поручује Линднер у интервјуу бечком
дневнику "Пресе".

  

Он указује да ФДП има сопствене захтеве и црвене линије и ако буде натерана да их
прекорачи, онда неће ући у владу. Истакао је да ФДП жели другачију политику, а не
само измене људи у влади, и да ће тек после тога поставити питање ко које ресоре
треба да добије. 

  

"Налози гласача ФДП, Зелених и ЦДУ су различити и у супротности. Из тога не
произилази аутоматски заједнички пројекат", истакао је Линднер. Мисија ФДП је, како
каже, да заузме место "запуштеног центра", или у влади са другим курсом или у
опозицији. 
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Када је реч о опхођењу према десничарском АфД-у, Линднер препоручује "кулирање".
"Препоручујем нашој земљи да не говори о кршењу табуа АфД, већ натера АфД да
разговара о проблемима земље", казао је Линднер. 

  

Када је реч о компромису ЦДУ и ЦСУ да се уведе горња граница за прихват избеглица у
висини од 200.000 годишње он је указао да је то њихова понуда за коалиционе
преговоре, а да ФДП има своју понуду. 

  

"У Немачкој политика имиграције има проблем да постоји превише бирократских
препрека за квалификоване људе који желе код нас да раде. Међутим за људе који
само траже заштиту није било правила, никакве контроле", казао је он. 

  

"Желимо управо супротно, да олакшамо приступ стручне радне снаге и одвојено
регулишемо азил са јасним циљем, да убрзамо поступак са перспективом да избеглице
могу да се врате у своју домовину. Хуманитарна заштита не сме да значи аутоматски
трајни боравак", објаснио је он Линднер. 

  

Према његовим речима, избеглички статус мора се везати за стабилност у земљи
порекла, и то мора бити проверавано након три, пет или 10 година. Такође је Линднер
поручио да се ФДП противи да се дугови у Европи расподеле на све и стварању нових
фондова. "То значи 'не' 20 одсто идејама француског председника Емануела Макрона
који не јачају, већ слабе Европу", подвукао је он.

  

(Танјуг)
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