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УЛАН-БАТОР/МОСКВА – Одлука Русије о признању Јужне Осетије и Абхазије је
неопозива, она је легитимна са аспекта међународног права и апсолутно праведна,
изјавио је руски председник Дмитриј Медведев, додајући да би и после годину дана
одлука Москве била иста.

  

„Не жалим због одлуке, сматрам је легитимном с тачке гледишта међународног права,
праведном и апсолутно неопходном”, рекао је Медведев у Монголији, где се налази у
посети, пренео је Итар-Тас.

  

„Та одлука, коју ћемо извршавати, за нашу земљу је неопозива”, рекао је Медведев на
прву годишњицу руског признања отцепљених грузијских аутономија.

  

„Ако се говори о томе у каквим је условима она донета, наравно, потребно је сетити се
да је донета одмах после оружане агресије”, рекао је председник Русије, нагалашавајући
да у тадашњим условима „за заштиту народа Јужне Осетије и Абхазије друге одлуке није
могло бити”.

  

Медведев је рекао да је за Русију апсолутно од секундарног значаја питање
перспективе признања од других земаља независности Абхазије и Јужне Осетије.

  

„Наравно, те државе су заинтересоване да их признају друге земље, али ни приближно
сви процеси у свету не иду брзо”, рекао је руски председник, додајући да је природно да
„друге државе треба да размисле пре него што донесу такве одлуке”.

  

„За Руску Федерацију то не мења ништа”, рекао је Медведев, додајући, међутим, да
уколико друге земље „размисливши дођу до признања тих субјеката међународног
права, Русији ће због тога, наравно, бити драго”.

  

Према речима руског председника, Русија се није зауставила само на признању, већ
активно сарађује са Јужном Осетијом и Абхазијом.
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„Потписали смо већ Споразуме о пријатељству и сарадњи, о војној помоћи, тим
документима ћемо се руководити у будућности и друге документе ћемо припремати и
потписивати”, казао је Медведев, подсећајући да је недавно посетио Јужну Осетију и
видео како се лоше живи.

  

„Без наше помоћи биће им тешко”, рекао је Медведев.

  

Агенција РИА Новости пренела је и изјаве председника оба дома руског парламента који
сматрају одлуку о признању исправном и јединим начином да се гарантује мир и осигура
безбедност у региону.

  

Према речима председника Савета федерације (горњег дома) Сергеја Миронова,
пизнање је означило да је Русија учинила све што је могла ради мирног решавања
конфликта Грузије са бившим аутономним формацијама у свом саставу.

  

„Без обзира што се у пограничним областима настављају провокације, што се против
Русије наставља информативни рат, видимо да је живот људи у региону постао
безбеднији”, рекао је председник Думе (доњег дома) Борис Гризлов, истичући да је
одлука о признању била апсолутно оправдана и неопходна.

  

(Танјуг)
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