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 Председништво Српског покрета Двери одбило је позив који је посланичка група
Српски покрет Двери – Патриотски блок добила из Генералног секретаријата
председника Републике да оствари увид у француско-немачки предлог споразума.
То је за нас неприхватљиво из више разлога, а главни је што нам је постављен
услов да након оствареног увида не можемо говорити у јавности о садржају овог
спорног споразума. Управо то је оно што се у јавности тражи – да сви грађани
Србије имају право да сазнају шта је садржај новог западног ултиматума који је
постављен пред Србију. Народни посланици Двери су у потпуности сагласни са
овим очекивањем у јавности. 

  

  Српски покрет Двери остаје посвећен сарадњи са свим парламентарним и
ванпарламентарним патриотским политичким снагама у циљу одбране и очувања Косова
и Метохије у саставу Србије. Стојимо на становишту које је изречено у „Светосавском
прогласу за спас Косова и Метохије” да француско-немачки споразум треба да буде
одбијен у целости и без одлагања, јер је супротан Уставу Србије и Резолуцији 12 44 СБ
УН који КиМ виде као саставни део Србије. Највећа мана недавно одржане посебне
седнице Народне скупштине о КиМ састоји се у томе што владајућа већина није желела
да усвоји закључак којим би овако неприхватљив западни предлог био одбијен. Јасно је
да председник Републике није желео да буде ограничен новом скупштинском
платформом о КиМ која би јасно повукла црвене линије испод којих наши преговарачи не
би смели да иду. Овако је намерно остављен простор за преговоре који ће бити на штету
српских националних и државних интереса јер су засновани на француско-немачком
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споразуму чији је једини циљ улазак лажне државе Косово у све водеће међународне
организације.

  

Још једном позивамо председника Републике да омогући јавности увид у садржај новог
западног ултиматума, а све политичке актере, јавне личности и грађане којима је стало
до КиМ на постизање широког националног јединства око одбијања свих западних
притисака да се Србија придружи признању лажне државе Косово на било који начин.

  

Јер да је Косово заиста независна држава – зашто би нас притискали да то и ми
признамо?

  

(Двери)
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