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 Црногорска културна мрежа (ЦКМ) апеловао је на политичаре из Србије да не шире
мржњу и подјеле између два блиска народа, те да слиједе примјер предсједника Србије
Александра Вучића, који се, како наводе из ове НВО, на достојанствен и људски начин
обраћа према Црној Гори.

  

  Непримјерене су, како је оцијењено, "изјаве које црногорског предсједника Мила
Ђукановића називају 'криминалцем' и које вријеђају црногорски идентитет и сувереност".
 

"Господа која се оглашавају говором мржње и шовинизма би требало да знају да су
односи грађана Црне Горе и Србије изнад свих политичких и других интерса.
Предлажемо гопсподи који су 'реторички душебризници' за интеерсе Срба у Црној Гори
да јавно кажу шта су конкретно урадили за њих. Сви Срби који живе у Црној Гори знају
да су равноправни грађани и да им нијесу ускраћена било која права", саопштио је ЦКМ.

  

Доласком Вучића на власт, како подсјећају, дипломатски односи Црне Горе и Србије су
кренули узлазном путањом "што је добро како за ове двије државе, тако и за њихове
грађане".

  

"Веома је важно да добре односе Ђукановића и Вућића искористе Срби у Црној Гори и
Црногорци у Србији, како би побољшали свој положај и очували културно насљеђе. У
прошлости нијесмо никада имали ситуацију добрих односа два висока државника
поменутих држава као што је сада", наводе из ЦКМ-а.
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  Оцјењују да поруке мржње и шовинизма нијесу добре, "са које год стране долазиле".  "И ниједној држави нијесу донијеле корист, што добро знају они који их упућују. ГрађаниЦрне Горе и Србије добро знају да смо ми народ сличне културе, традиције и дјелимичнообичаја, и да ми једни од других ближе немамо. Као што смо јединствени када играНовак Ђоковић, тако треба и да будемо јединствени у свих ситуацијама шта год да је упитању", казали су из ЦКМ-а, уз напомену да како вјерују да изјаве мржње које долазеод стране појединих политичара неће нарушти односе двије блиске државе које заједнокорачају ка ЕУ.  (РТЦГ)  
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