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У Великој сали Филозофског факултета у Београду вечерас је одржано предавање
државног саветника Руске федерације Модеста Алексејевича Колерова под називом
„Спољна политика Русије и Руси ван Русије“ о геостратешком положају Русије данас, као
и положају руског народа који се након распада СССР-а нашао ван граница матичне
државе.

  

  

Колеров је након осврта на факторе који су пресудно утицали на стварање руске нације
ближе упознао присутне са проблемима Русије данас.

  

- Савремена Русија је поносна на победу у Другом светском рату, али то је била
фактичка победа једног другог организма, друге структуре, која тада није могла ни да
замисли да ће Руси и Русија за 70 година после 9. маја 1945. имати мање од минимума
онога што је потребно да се обезбеди за одбрану и дугорочну стабилност нације – рекао
је Колеров, нагласивши да је слика која се пласира у иностраним медијима о повезаности
руских енергетских фирми и руске дипломатије лажна.

  

- Ипак, ја сам и даље оптимиста по питању Русије, јер сва истраживања која се врше у
Русији и бившим совјетским републикама показују да велика већина становника тих
држава жели међусобну интеграцију. Уосталом, да нисам оптимиста кад је у питању
руски народ не бих био отац шесторо деце – закључио је Колeров.
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На питање о ставу Русије о преговорима Београда и Приштине Колеров је одговорио да
Русија не може да наступа у име Србије у међународним односима, али да ће прихватити
свако решење које прихвати и Србија.

  

- Не искључујем могућност да би Русија могла да формулише свој посебан став по
питању Косова уз овај јавно декларисани, али то би било могуће само уколико би је
Србија позвала, у смислу да буде гарант решењима која би била донета – нагласио је
Колеров.

  

  

Поредећи питање Нагорно-Карабаха и Косова, Колеров каже да у Нагорно-Карабаху
Русија чува неутралну политику и једини захтев који Русија има то је да се тамо не
обнови рат, а да је његово мишљење да би "из руске перспективе најбоља била
кантонизација или нека врста поделе Косова". 

    

Када је реч о евроинтеграцијама Србије, он оцењује да "нажалост, Србија нема
алтернативу сем Европске уније из простог географског разлога јер се Србија налази ту
где јесте и тешко може да се нађе на другом месту".

  

- Једино питање са којим се Србија суочава данас је, да ли би уколико би ушла у ЕУ, да
ли ће је ЕУ пустити на пругу којом се вози Хрватска, или на пругу на којој је Румунија. И
то је питање избора Србије – нагласио је Колеров.
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На питање шта Србија може да учини да не буде само транзитна земља када је реч о
Јужном току, Колеров је одговорио да Србија треба да прихвати да испуњава своје
обавезе које је бивши председник Борис Тадић договорио са руским председником
Путином, а које се сада не испуњавају.

    

(НСПМ-Танјуг)
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