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Праг - Председник Русије Дмитриј Медведев изјавио је данас у Прагу да исход
протеклих избора у Русији одговара расположењу бирача, али да темељно треба
истражити све пријављене неправилности.

  

Медведев је рекао да грађани којима се исход не свиђа имају право да протестују на
улици ако то чине мирно и у складу с руским законима. Он је додао да су резултати
потврдили његова очекивања.

  

- Некима се избори свиђају више, некима мање. Исход избора одговара социолошким
истраживањима, природно је да једна снага не може да руководи свим државним
процесима - казао је Медведев новинарима после разговора са чешким председником
Вацлавом Клаусом.

  

Новинаре је, иако је посета Медведева пре свега привредна, највише интересовао његов
коментар регуларности избора.

  

Митинге и протесте као и оптужбе да су избори били нерегуларни Медведев је означио
за манифестацију демократије у његовој земљи, али је одбио оптужбе из иностранства
да су избори били намештени.

  

Медведев је рекао да Русија слуша међународне посматраче, али и додао да док су неки
коректни, има и пристрасних и да настоје да Русији пропишу чак и то како треба да
изгледа изборни процес.
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- То су ствари о којима одлучује Русија - рекао је Медведев и посебно истакао да једини
ко ће одлучивати о томе да ли је било неправилности или не јесу судови и Централна
изборна комисија, којој треба оставити времена колико тражи, можда и до 19. децембра.

  

Чешки председник Клаус подржао је Медведева у томе да се не руководи критиком
иностранства у вези са унутрашњим стварима Русије.

  

Дмитриј Медведев допутовао је синоћ у посету Чешкој а данас је с Клаусом размотрио
пре свега привредну сарадњу, између осталог и могућност да руска предузећа изграде
нови блок чешке нуклеарне електране Темелин.

  

Потписано је 14 међудржавних споразума и уговора међу предузећима о сасвим
конкретним пословима.

  

Вредност тих послова премашила је две милијарде евра, саопштило је чешко
Министарство индустрије и трговине.

  

Вацлав Клаус изразио је задовољство што су односи Русије и Чешке коначно ослобођени
идеологије и оптрећења прошлости а ова посета, према његовој оцени, представља
прекретницу у привредној сарадњи.

  

(Бета)
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