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CUMPLITUL ADEVAR: UE A ABANDONAT SERBIA – Presedintele Aleksandar Vucic: „Solidaritatea europeana
nu exista. E doar un basm... Cand companiile UE aveau nevoie de banii Serbiei, ne-au acceptat ofertele. Acum,
cand suntem la ananghie, banii Serbiei nu mai sunt buni... Nu mai putem importa echipament medical din UE...
Hotararea a fost luata de oameni care ne-au tinut noua predici... China e singura care ne poate ajuta in aceste
clipe grele... M-am adresat presedintelui Xi ca unui frate” (Video)

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 19.03.2020 19:15

Imparatul este gol, iar lumea intreaga trebuie sa aiba curajul de a afirma crunta realitate: criza coronavirusului a
dovedit ca asa-zisa solidaritate europeana este doar o uriasa demagogie. Au simtit-o pe propria piele nu numai
Italia si Spania (state UE care, desi greu lovite de criza coronavirusului, nu au trezit nicio reactie din partea Uniunii),
ci si Serbia, o tara care nu face parte din Uniunea Europeana si pe care birocratii de la Bruxelles au lasat-o sa se
descurce singura cu epidemia.

Iar cel care a rostit clar si raspicat ideile de mai sus a fost presedintele sarb Aleksandar Vucic (foto stanga),
intr-o declaratie de presa sustinuta duminica, 15 martie 2020, cand a decretat starea de urgenta in Serbia, din
cauza coronavirusului. Cu aceeasi ocazie, liderul de la Belgrad a anuntat ca desi statul balcanic a fost refuzat
brutal de catre UE (de la care ceruse ajutor), singurii care au raspuns strigatului de disperare al sarbilor au fost
chinezii. De aceea, Vucic l-a catalogat pe presedintele Chinei, Xi Jinping (foto dreapta), drept „nu doar un
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prieten drag, ci un frate”.
Reactia Comisiei Europene – in frunte cu Ursula von der Leyden – este cu atat mai condamnabila, cu cat, pana
acum, acelasi executiv comunitar nu stia cum sa se gudure mai bine pe langa Serbia, ca sa intretina fluxurile
comerciale cu aceasta tara, a adaugat presedintele Vucic. Pe cand acum, cand sarbii au nevoie stringenta de
ajutor european, birocratii de la Bruxelles pretexteaza ca nici lor nu le ajung echipamentele medicale (daramite sa-i
mai si ajute pe altii), a adaugat Aleksandar Vucic.
Prezentam declaratia de duminica a liderului sarb (gasiti video pe Q Magazine subtitrat in limba engleza si
pe pagina de Facebook a deputatului PSD Liviu Plesoianu cu subtitrare romaneasca):
„Ati inteles deja cu totii ca marea solidaritate internationala, de fapt, nu exista. Solidaritatea europeana nu
exista. A fost doar un basm scris pe o hartie.

Azi am trimis o scrisoare speciala, pentru ca avem nevoi uriase si multa speranta, indreptata catre singurii
care ne pot ajuta in aceste clipe grele – Republica Populara Chineza. I-am adresat o scrisoare presedintelui
Xi, unde (pentru prima data, dupa mai multe ocazii, intr-o maniera binecunoscuta chinezilor) m-am adresat
lui nu doar ca unui prieten drag, ci ca unui frate. Nu doar al meu personal, ci un prieten si un frate al
acestei tari.

Incepand de astazi, dupa cum stiti, nu mai putem importa bunuri, in conformitate cu o rezolutie a Uniunii
Europene anuntata in urma cu putin timp de Ursula von der Leyen. Nu mai suntem eligibili sa importam
echipament medical din UE, pe motiv ca nu le ajunge nici lor. Mi-a venit sa sar in sus de indignare! Aceasta
hotarare a fost luata de oameni care ne-au tinut noua predici ca nu ar trebui sa cumparam bunuri din
China. Oameni de peste tot din Europa, care ne-au cerut sa ajustam termenii ofertei in asa fel incat
preturile sa nu fie principala conditie, deoarece – chipurile – produsele lor din UE sunt de o calitate mult
mai buna. Si astfel trebuie sa cumparam totul din UE.

Cand companiile din UE aveau nevoie de banii Serbiei, ne-au cerut sa facem oferte si au acceptat conditiile
acelor oferte, astfel incat companiile Europei sa obtina bani sarbesti. Insa acum, cand suntem la ananghie
si in suferinta, banii Serbiei nu mai sunt buni. De parca am fi cerut ceva gratis!

Cred in prietenul si fratele meu, Xi Jinping, si cred in ajutorul Chinei. Singura tara care ne poate ajuta acum
este China. Cat despre ceilalti: multumim pentru nimic. Credeti-ma ca vom gasi o cale sa le multumim.
Ceea ce am spus astazi sunt vorbele unui presedinte – amabile si politicoase”.
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