
Милош Земан: Анексија Крима била незаконита, али ниједна руска влада га вратити неће
петак, 13 октобар 2017 08:29

 Председник Чешке Милош Земан одбио је да се извини Украјини за то што је за анексију
Крима рекао да је "свршен чин", јер је то његово, а не мишљење Чешке.

  Додао је да је он, иако сматра да је анексија Крима била нелегитимна, том изјавом само
"констатовао чињенично стање" да "Крим држе Руси и ниједна руска влада га вратити
неће".

  

"Ви знате да сам ја неколико пута анкесију Крима назвао кршењем права. Исто као што
знате да сам за санкције против Русије рекао да су оправдане, али неефикасне. Мени
може десет пута да буде жао анексије Крима. Али оно што је суштина јесте да Крим
држе Руси, а ја не могу да замислим ниједну руску владу - не мора да буде Путин, која би
се Крима одрекла", рекао је Земан.

  

Земан је поводом своје изјаве на заседању Парламентарне скупштине Савета Европе у
уторак у Стразбуру рекао да су му познати аргументи обе стране о Криму.

 1 / 3



Милош Земан: Анексија Крима била незаконита, али ниједна руска влада га вратити неће
петак, 13 октобар 2017 08:29

  

"Знам да се Украјина 1992. године - да ли у Будимпешти или у Букрешту - одрекла
нуклеарног оружја у замену за гаранције свог територијалног интегритета, а гарант је
била и Русија. Русија је погазила своју властиту обавезу. Историјски аргумент је да је
вековима Крим припадао Русији. Хрушчов је после поклонио Крим Украјини што је
помало комично. Руси користе као аргумент правно тумачење да је референдум био
правно обавезујући и да је Крим нешто попут Косова", казао је Земан.

  

Чешки председник је нагласио да је у Савету Европе изнео само свој, лични став, да би
Русија и Украјина требало да дођу до неког компромиса, и да је зато предложио, када
Крим већ фактички држе Руси, да исплате Украјини компензацију - новчану или у нафти
или гасу.

  

"А знате ли дефиницију компромиса? Добар компромис је када обе стране оду од
преговарачког стола бледе од беса", казао је Земан. Најаву Украјине да ће од Чешке
тражити извињење због његове изјаве, Земан је одбио.

  

"Могла би да тражи извињење, да није у питању мој лични став. У овом случају, могла би
да тражи извињење од мене лично, не од Чешке или чешке владе, јер то је било моје
лично мишљење, а ја бих одбио, зато што се не извињавам за своје личне ставове", казао
је Земан.

  

Чешки председник је додао да би политичари требало и иначе да јасно и оштро износе
мишљење, и да изађу из магле политичке коректности, зато што фразама неће рећи
ништа.

  

Од изјаве председника Земана да је анкесија Крима свршен чин и да би покушај да се то
полустрво врати Украјини, изазвао велики, европски рат, те да би било добро да Русија
исплати одштету за анектирано полустрово, дистанцирали су се и чешка влада и Сенат
чешког парламента.

  

(Бета)
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