
Марија Захарова: Русија поштује спољнополитичке приоритете Србије, извештај сенатора Кардина о покушајима Москве да се уруши демократија у Европи и САД није коректан
петак, 12 јануар 2018 14:08

 Извештај америчког сенатора Бена Кардина о покушајима Русије да се уруше
демократија и владавина права у Европи и САД, у којем је посебан део посвећен Србији,
није коректан и само води ка продубљивању противуречности на Балкану, оценила је
портпаролка Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.

  Извештај "Путинов асиметрични напад на демократију у Русији и Европи: Импликације
на националну безбедност САД", припремљен је за Комитет за спољне односе
америчког Сената, горњег дома Конгреса, и говори о "вишегодишњим и непрекидним
нападима" власти у Москви. 

  

На редовној конференцији за новинаре Захарова је казала да Москва поштује
спољнополитичке приоритете Србије, о којима је приликом децембарске посете Москви
говорио председник Србије Александар Вучић.  

  

"Вучић је отворено и искрено изразио спремност за развијање наших свестраних односа,
истовремено потврдивши курс Београда ка евроинтеграцијама уз очување војне
неутралности. Ми се према спољнополитичким приоритетима Србије односимо са
поштовањем, ослањајући се на обострану приврженост јачању наше сарадње", рекла је
Захарова.  
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Према њеним речима, сарадња са Београдом се одвија потпуно у складу са
међународним правом, узимајући у обзир цео спектар фактора који утичу на ситуацију у
балканском региону.  

  

"При том, ми никада нисмо иницирали и не иницирамо негативна питања, и не позивамо
на кораке против било кога, већ обрнуто, ми смо заједно са српским партнерима
отворени за разматрање актуелних тема важних за ситуацију на Балкану са свим
заинтересованим странама", рекла је она. 

  

Захарова је навела да Кардинов извештај сведочи да такве прилазе "на жалост не деле
сви".  

  

"Такви покушаји само воде ка продубљивању противуречности и провоцирају додатне
варнице", оценила је она, додајући да је извештај некоректан.  

  

Извештај обрађује утицај Кремља на 19 земаља и говори о "методи одбране", а у
закључцима о Србији се наводи да је Србија препозната као кључна у региону и да би
борба против "малигног утицаја Русије" у овом делу Европе требало да отпочне управо у
Београду.

  

(Бета)
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