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Амбасадорка Француске у 
Црној Гори Кристин Тудик 
Габорит казала је за „Дан” да 
су превентивно понашање и 
социjална дистанца наjбоље 
мjере за стављање под кон-
тролу Ковида 19, али и пору-
чила да би била пожељна већа 
одговорност грађана. Казала 
је и да је Француска због ви-
руса корона до сада изгуби-

ла близу 11.000 суграђана, и 
навела да треба, колико год 
мjере које Влада Црне Горе 
уводи биле ограничаваjуће, 
имати на уму да су донесене 
с циљем да се спасу животи, 
те да је то jедино важно.

•Каква jе сарадња између 
Француске и Црне Горе у 
борби против вируса Ко-
вид-19? Да ли jе Француска 

и на коjи начин помогла Цр-
ноj Гори у спречавању ши-
рења вируса или то плани-
ра, и обратно?

– Француска jе међу 
земљама коjе су наjвише 
погођене вирусом корона и 
њени болнички капаците-
ти за реанимациjу су били 
у jедном тренутку на ивици 
пуцања. Стога су неке земље 
из окружења, Њемачка, Лук-
сембург, Шваjцарска, али и 
Аустриjа и Република Чеш-
ка, као израз солидарности, 
у своjе болнице примиле на 
десетине пациjената из Фран-
цуске коjима jе био неопхо-
дан респиратор. Француска 
jе помогла Црноj Гори посред-
ством Европске униjе коjа jе 
издвоjила три милиона еура 
за наjхитниjе потребе, однос-
но набавку медицинског ма-
териjала неопходног за борбу 
против пандемиjе. Додатних 
50 милиона еура биће из-
двоjено за помоћ секторима 

здравства, образовања и рада. 
Своjим учешћем од 18 одсто у 
буџету Европске униjе, Фран-
цуска jе други контрибутор 
послиjе Њемачке.

•Да ли jе ова заразна бо-
лест помогла да се прева-
зиђу неке разлике међу 
земљама на Балкану?

– Чини се да jе солидар-
ност потиснула разлике, што 
jе добро. Сада ниjе вриjеме за 
политичка суочељавања већ 
за заjедничку борбу против 
невидљивог неприjатеља, 
коjи за собом оставља страш-

не последице. Заиста, желим 
да ово „свето jединство” у бор-
би против Ковида-19 траjе и 
послиjе ове кризе, jер ће тада 
бити неопоходно радити на 
обнови, а она jе посебно ус-
пjешна ако постоjи jединство.

•Како гледате на мjе-
ре коjе jе Влада Црне Горе 
увела у циљу спречавања 
ширења заразе у односу на 
оне коjе jе Француска пре-
дузела?

– По мом мишљењу, Влада 
Црне Горе jе спровела адек-
ватне мjере за борбу против 
вируса претходно усвоjивши 
већину оних спроведених у 
земљама коjе су прве погође-
не. Превентивно понашање и 

социjална дистанца, са чим 
се циjела научна заjедница 
слаже, наjбоље су мjере за 
стављање под контролу Ко-
вида-19. Дакле, мjере коjе jе 
предузела црногорска вла-
да су у потпуности примjе-
рене и може се констатова-
ти да су ефикасне, имаjући 
у виду, ипак, споро ширење 
епидемиjе. Болничке служ-
бе су, такође, спремне за дjе-
ловање. Већа одговорност 
грађана би била пожељна, и 
када ово кажем мислим како 
на грађане Црне Горе, тако и 
на грађане Француске. Мjе-
ре су ограничаваjуће али с 
циљем да се спасу животи, 
и то jе jедино важно.

•Да ли у Црноj Гори има 
француских држављана 
коjи су у инфицирани виру-
сом, или су у карантину -
самоизолациjи, или црно -
горских држављана у 

Фра нцускоj, и колико их jе?
– За сада нема заражених 

Француза у Црноj Гори, чети-
ри су у карантину, а већина 
француских држављана коjи 
бораве у Црноj Гори, њих сто-
тинак међу коjима и jа прва, 
самоинициjативно су у изо-
лациjи. Што се тиче Црного-
раца у Францускоj, немам те 
податке.

Користим ову прилику да 
jош jедном наjискрениjе зах-
валим црногорским власти-
ма на помоћи коjу су пружи-
ли моjим суграђанима како 
би се вратили у Францус-
ку. Од великог значаjа нам 
jе била и помоћ амбасадора 
Црне Горе у Паризу, његова 
активна улога и разумиjе-
вање. Ово примjерно ангажо-
вање црногорских власти jош 
jедном свjедочи о одличним 
односима између наше двиjе 
земље. С.РАДЕВИЋ

•Какво jе тренутно стање по питању спреча-
вања вируса корона у Францускоj?

– У Францускоj jе тренутно хоспитализовано 
близу 60.000 људи, од чега су 7.148 тешки па-
циjенти на реанимациjи. До сада jе од Ковида-19 
преминуло близу 11.000 особа. Сада биљежимо 
спориjи раст броjа тешких пациjената, а потребе 
за новим мjестима на одјељењима за реанимациjу 
нису толико изражене као што jе то био случаj на 
почетку периода изолациjе. То доказуjе колико jе 
драгоцjено поштовање мjера. Седамнаест пациjе-
ната у тешком стању jе хоспитализовано 8. априла, 
за разлику од педесет девет 7. априла, деветесет 
четири 6. априла и двjеста шездесет три прошлог 
петка. Љекари помно прате развоj ситуациjе на 
одјељењима за реанимациjу, jер нам управо броj 
тих пациjената омогућава да сагледамо наше ка-

пацитете за збрињавање наjозбиљниjих болесника.
Прошле су готово три седмице од како jе Фран-

цуска у тоталноj изолациjи, ако изузмемо, наравно, 
запослене у здравству и у секторима као што су, на 
примjер, прехрамбене трговине, апотеке и комуналне 
службе. Сви остали мораjу да имаjу уз себе потврду 
о разлозима свог кретања, а дозвољени разлози су 
тачно одређени. Градоначелници имаjу законско 
овлашћење да уведу строже мjере, као на примjер 
обавезно стално ношење маски, у неким градовима 
jе уведен полициjски час, у некима, као што jе Париз, 
забрањено jе џогирање од 10 до 19 часова, а понегдjе 
су са jавних површина уклоњене клупе како би се 
сприjечила окупљања. Полициjа jе краjње ажурна 
и подноси записнике о свим прекршаjима за коjе 
изриче новчану казну од 135 еура. До данашњег дана 
процесуирано jе више десетина хиљада Француза.

Поштовање мјера је драгоцјено

Солидарност због короне 
потиснула је разлике

 ■ Сада ниjе вриjеме за политичка сучељавања већ за заjедничку борбу против невидљивог неприjатеља, коjи за собом оставља страшне после-
дице, поручује Тудик Габорит

 ■ Француска jе помогла Црноj Гори посредством Европске униjе коjа jе издвоjила три милиона еура за наjхитниjе потребе, односно набавку ме-
дицинског материjала неопходног за борбу против пандемиjе, каже Тудик Габорит

ФРАНЦУСКА АМБАСАДОРКА КРИСТИН ТУДИК ГАБОРИТ ЗА „ДАН”

Тудик Габорит

”
Мjере су 
огранича-
ваjуће, али с 
циљем да се 
спасу живо-
ти, и то jе jе-
дино важно

НОВА ЉЕВИЦА АПЕЛОВАЛА НА ОПОЗИЦИОНЕ СТРАНКЕ ДА ПРЕВАЗИЂУ РАЗЛИКЕ

Удружено против диктатуре
Грађански покрет Нова ље-

вица позвао је опозицију да 
се безусловно и без одлагања 
удружи и да превазиђу раз-
лике јер, како су саопштили, 
сви смо заједно, са грађани-
ма, жртве овог аутократског 
система. Како је рекао Саша 
Мијовић, челник Нове љеви-
це, опозиција је добила гласо-
ве и мандате од грађана да се 
бори у њихово име и заступа 
њихове интересе.

– Зато сматрамо да се мо-
рају, ако су и даље опозиција, 
безусловно и без одлагања 
удружити у одбрани наро-
да, срушити ову диктаторс-
ку власт и прекинути тира-

нију над грађанима. Разлога 
је небројено много, осим уг-
рожавања слободе и основних 
људских права, сиромашења 
и небриге, сада и бјесомуч-
них селективних хапшења 
и кажњавања.

Сваким даном свједочи-
мо све отворенијој диктату-
ри и хапшењима у стилу Пи-
ночеове војне хунте. Хапсе се 
и кажњавају дјеца – нагласио 
је Мијовић.

Истакао је да за то вријеме 
дјеца функционера без про-
блема могу да бораве и у ло-
калима и да се у групама дру-
же и сликају без дистанце и 
заштитне опреме.

– Закључујемо овом пору-
ком – сви они који на ово не 
пристану, нећемо их сматра-

ти опозицијом већ сарадници-
ма власти – рекао је Мијовић.

 М.В.

Саша Мијовић

САОПШТЕЊЕ СРПСКЕ АЛТЕРНАТИВЕ

Српска алтернатива са-
општила је да је као наjмлађа 
политичка партиjа у Црноj 
Гори обезбиjедила пакете ху-
манитарне помоћи за наjуг-
рожениjе становнике сjевера. 
Пакети се, како су рекли, сас-
тоjе од основних животних 
намирница и биће у складу 
са прописима дистрибуира-
ни преко општинских орга-
низациjа Црвеног крста.

– Поред ове активности, 
предсjедник Српске алтер-
нативе Светислав Перишић 
приjе неколико дана поднио 
је предлог Влади да се на мjе-
сечном нивоу исплаћуjе по-
моћ за таксисте, фризере 
и козметичаре, коjима jе 

због новонастале ситуациjе 
забрањено обављање дjелат-
ности – тврди се у саопштењу.

 М.В.

Светислав Перишић

Уручују хуманитарну помоћ

Тудик Габорит
-K

RI
ST

IN
 TU

DI
K


