
Мило Ђукановић: Актуелна власт прије склона да следи великосрпске и руске интересе, него ЕУ
уторак, 07 фебруар 2023 20:38

Предсједник Црне Горе Мило Ђукановић казао је да је смјену власти 2020. видио
као шансу за Црну Гору, али да је у претходне двије и по године показан јако лош
квалитет државне политике.

  

  

Истакао је да је данашња извршна власт потпуно непосвећена стратешким интересима,
као што је улазак Црне Горе у Европску унију.

  

Он са предсједницом Републике Косово Вјосом Османи Садриа учествује на
предсједничком панелу "Развој догађаја на Западном Балкану: изазови за мир и
стабилност у свијетлу регионалне и глобалне кризе", у организацији Европског покрета у
Црној Гори.
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Ђукановић је на панелу рекао да садашњу црногорску власт занимају други интереси, а
не Европа:

  

"Прије је склона да слиједи великосрпске и руске интересе, него ЕУ".

  

Ђукановић је казао да се у Црној Гори бира између политике европских вриједности или
оне која би да је стави под безбједносни кишобран Русије.

  

Истакао је да ништа не зна или је тешки непријатељ онај који ставља знак једнакости
између те двије политике.

  

Он је рекао да оцјену да ДПС није реформисана изриче конкуренција, те да је то
смијешно када се узима као аргумент у међународној заједници.

  

"Да нисмо направили грешку, не би изгубили изборе", рекао је Ђукановић.

  

Османи Садриу казала је на панелу да је Александар Вучић у Скупштини Србије рекао
да жали што су садашњи премијер Косова Аљбин Курти и други заробљеници пуштени
из затвора, те да то не улива наду када је у питању потписивање споразума између
Београда и Приштине.

  

Одговарајући на питање предсједника Европског покрета Момчила Радуловића да ли је
вријеме да се потпише споразум Београда и Приштине, казала је да Вучић никад не
мијења циљеве и да "Србија плеше како свира Русија".

  

Истакла је да ће уз помоћ савезника и партнера, као што су САД и ЕУ, можда пронаћи
пут миру и стабилности.
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Ђукановић је казао да је Косово независно, и да сваки покушај повратка унатраг не води
ничему.

  

Он је казао да не би "потписао свако слово" у политици коју међународна заједница води
по питању рјешења Београда и Приштине.

  

Радуловић је рекао је да нису сви актери на Западном Балкану посвећени томе да
Балкан буде стабилно окружење.

  

Панелу присуствују шефица Делегације ЕУ у Црној Гори Оана Кристина Попа,
амбасадорка САД Џуди Рајзинг Рајнке, као и амбасадори Њемачке, Француске,
Аустрије, Словеније и других земаља.

  

(Вијести)
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