Интервју Ивице Дачића за „Вечерње новости“
субота, 28. фебруар 2015.

Србија неће ни за педаљ да промени своју спољнополитичку позицију. Нема никаквог
хлађења односа са Руском Федерацијом и они ће бити све бољи, а пут ка Европској унији
остаје наше стратешко опредељење.
То за „Новости" поручује шеф дипломатије Ивица Дачић, који тврди да су учестали написи
у појединим медијима – да Београд окреће леђа Москви – само произвољна тумачења.
Како сте доживели поруку Џона Керија да је „Србија на линији ватре између
Америке и Русије"? Јесте ли га питали шта је под тим подразумевао?
Причали смо и о томе. Мислим да је та изјава државног секретара САД пренаглашена у
нашој јавности, јер је он говорио уопштено, анализирајући ситуацију у нашем региону у
контексту сукоба у Украјини.
Је ли вам рекао конкретно да Вашингтон жели да истргне Србију од руског утицаја?
Не. Али, отворено сам му поручио да наша држава није у истој позицији као неке друге.
Односно, ми се сигурно нећемо опредељивати између Европске уније и Организације за
колективну безбедност и сарадњу (ОДКБ). И господин Кери и сви у америчкој
администрацији имају сензибилитет за нашу позицију, као и деликатну улогу која нам је
поверена као председавајућем ОЕБС.
Ипак, да ли се иза кулиса могу очекивати притисци да се прикључимо санкцијама
против Москве?
Наша позиција је кристално јасна. Немамо дилему да су евроинтеграције наш стратешки
правац, а то подразумева и обнову пријатељстава са западним државама, али и
учвршћивање веза са Кином и латиноамеричким земљама. Наравно, наше везе са Русијом
и руским народом су нераскидиве.
Дакле, нема великог заокрета у нашем спољнополитичком курсу?
Није дошло ни до каквог заокрета, нити ће. Наша дипломатија доживела је афирмацију и
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евидентно је да нас други сада другачије перципирају. У то сам могао лично да се уверим
и на седници Савета безбедности Уједињених нација, где су буквално сви амбасадори –
од америчког и руског, па до кинеског, уважили наш избалансирани приступ када је реч о
украјинској кризи. Такође, Србија је препозната као промотер политике стабилности у
нашем региону.
Керија сте позвали да посети Београд. Има ли назнака да ће доћи?
Искрено се надам да ћемо имати част да га угостимо на Министарском савету ОЕБС-а,
који ће се одржати у децембру. То би била велика част за Србију. Поготово што је, колико
се сећам, Џералд Форд био последњи амерички председник који је званично посетио
нашу земљу.
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