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Прихватни центар у Суботици, у коме се тренутно налази око 400 избеглица, посетили су
данас, Кајл Скот и Јоханес Ајгнер, амбасадори САД и Аустрије, Ирена Војачкова Солорано,
стална координаторка УН у Србији, и министар Александар Вулин.
Вулин: Ова криза може да се реши у року од пола сата

Пре посете суботичком Прихватном центру, амбасадор Кајл Скот посетио је избеглички камп
на граничном прелазу Хоргош.

- Срце ми пуца када видим у каквим условима бораве избеглице, они траже да иду даље, а то
не могу и живе у условима који су срамота и за Мађарску и Србију – пун утисака рекао је
амбасадор Кајл Скот. - Знам да Србија ради све што може. Предложио сам да се направи
неки програм да мигранти могу да траже азил негде где је сигурно и да чекају да иду даље.
Не знам да ли би то било овде у Суботици или доле у Прешеву, али такав систем би требао да
постоји и за то треба договор између Србије и Мађарске.
По речима Ирене Војачкове, Уједињене нације су се увериле да Србија правилно поступа
према мигрантима.
Србија своју политику од почетка мигрантске кризе не мења и према избеглицама се понаша
као према људским бићима, подсетио је Александар Вулин, министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.
- Трудимо се да док су на територији Србије имају све што им потребно, од бесплатне
здравствене заштите, хране, смештаја до сигурности да у складу са законом затраже азил –
нагласио је Александар Вулин. - Међутим, Србија не може сама да се носи са мигрантском
кризом и на граници са Бугарском и Македонијом су појачане мере безбедности да би се
спречило гомилање људи, као што је случај на граници са Мађарском. Србија ће настојати да
своје смештајне капацитете стави на располагање онима којима су потребни и радиће то по
највећим стандардима, али Србија не може да преузме одговорност за политику других
влада. Не може да преузме одговорност уколико Мађарска затвара своје границе или то ради
Хрватска, нити ако друге земље ЕУ допуштају неконтролисано кретање миграната само под
условом да напусте њихову територију. Србија се тако не понаша и неће се тако понашати.
Вулин је додао да је неопходна је боља координација са мађарском Владом, али то не зависи
само од Србије.
- Ова криза може да се реши у року од пола сата, довољно је да Мађарска каже да захтеве за
улазак у Мађарску неће примати на жици и на граници, већ у одређеном прихватном центру,
било то Прешево или неки други центар, и у року од пола сата нико неће бити у илегалном
кампу већ у најбољем кампу у Европу - сматра Вулин додајући да очекује да се то и догоди
уз мало добре воље са мађарске стране.

