
МИП Црне Горе: Неутемељене оптужбе Кремља о „антируској хистерији” у Црној Гори
четвртак, 20 април 2017 19:38

 Министарство иностраних послова Црне Горе одбацило је као неутемељене оптужбе
Кремља о „антируској хистерији” у Црној Гори.

  

"Није забележен ниједан случај да је било који руски бизнисмен или туриста доживео
непријатност у Црној Гори, нити у нашој земљи постоји било какав вид непријатељског
расположења према руском народу. У то могу да се увере хиљаде руских грађана који и
на данашњи дан бораве у нашој земљи", наводи се у реаговању црногорског
Министарства иностраних послова.

  

Министарство је реаговало на ставове које је раније данас на конференцији за медије
саопштила портпаролка Министарства иностраних послова Русије Марија Захарова.

  

Она је оценила да се у Црној Гори у последњих неколико година “развио непријатељски
став према руским грађанима” и за то оптужила црногорске полтичке лидере, који “желе
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да се додворе Западу”.

  

“Политика Подгорице довела је до оштрог пада у билатералним односима. У Црној Гори
постоји антируска хистерија због уласка у НАТО, погоршања односа две земље и
прикључења Црне Горе санкцијама против Русије. Не искључујемо могућност
провокација, привођења због сумњивих разлога или изручења трећим земљама", рекла
је портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова

  

Она је позвала грађане Русије који желе да путују у Црну Гору , да “узму све наведене
околости у обзир”.

  

Црногорско министарство је овакве наводе Кремља назвало манипулацијом и наставком
специјалног медијског рата “који се из Москве води против Црне Горе, са свима добро
познатим мотивом опструкције прикључења Црне Горе НАТО савезу."

  

“Министарство вањских послова Црне Горе наводи да ће све одлуке о будућности наше
земље самостално и суверено доносити Влада и Скупштина Црне Горе, у складу са
Уставом, свиђало се то Москви или не”, закључује се у саопштењу.

  

Руска туристичка организација демантовала је раније данас наводе Министарства
спољних послова да је у Црној Гори непријатна ситуација за Русе и да треба да се чувају
могућих провокација, наводећи да не виде реалне поводе за такве тврдње.

  

Портпаролка Туристичке организације Русије Ирина Тјурина изјавила је Интефаксу да
туристичке фирме које раде у Црној Гори нису прометиле било какве негативне
ситуације према Русима и да, насупрут, Црна Гора радо очекује руске туристе.

  

(Бета)
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