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 Предсједник Црне Горе Мило Ђукановић за Антену М каже да очекује од патријарха
СПЦ Иринеја да демантује изјаву о положају Срба у Црној Гори.

  

  Патријарх Иринеј је, подсјетимо, казао да је положај Срба у данашњој Црној Гори
упоредив са положајем Срба у некадашњој НДХ.   

"Мој једини коментар на то што наводите могао би бити да нико нормалан тако нешто не
може помислити, а камоли изговорити. Очекујем да то патријарх демантује", казао је
Ђукановић за Антену М, коментаришући изјаву Иринеја.

  

Упитан је ли изјаву патријарха разумио као пријетњу да ће СПЦ бранити МЦП од
наводног одузимања имовине у Црној Гори Ђукановић наводи:

  

"Закон о слободи вјероисповјести који је у припреми регулисаће ову област у склопу
укупне државне бриге о људским правима и слободама, по највишим међународним
стандардима. Било чији интереси или притисци, с било ког нивоа, неће нас спријечити да
уредимо односе и у тој области у складу са европском праксом", додаје Ђукановић.

  

Ђукановић сматра и да неће бити неопходно да Црна Гора примјењује административне
мјере, као што је забрана уласка у Црну Гору.
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"Закони државе Црне Горе морају бити идентично примјењивани на све. На наше
грађане, као и на непристојне госте, па макар били и црквени великодостојници.

  

Ипак, вјерујем да је идеја суверене, слободне, вишенационалне и вишевјерске
демократске Црне Горе толико ојачала и постала супериорна да на покушаје њеног
угрожавања неће бити неопходно да примјењујемо административне мјере", закључује
Ђукановић за Антену М.

  

Видети још:

  

Патријарх Иринеј: Положај Срба у Црној Гори као положај Срба у време НДХ

  

(Антена М)
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http://www.nspm.rs/hronika/patrijarh-irinej-polozaj-srba-u-crnoj-gori-kao-polozaj-srba-u-vreme-ndh.html

