
Никола Селаковић: Тито је био политички геније, поносимо се тиме што је сахрањен у Београду
уторак, 12 октобар 2021 18:59

Министар спољних послова Србије Никола Селаковић је обраћајући се учесницима
Покрета несврстаних на затварању самита којим се обележава 60 година од
оснивања Покрета, поручио да је потребна солидарност и указао на
слободољубивост чланица Покрета које поштују вредности из повеље Уједињених
нација.

  

  

Никола Селаковић је захвалио учесницима покрета што су дошли да присуствују
конференцији у Београду и допринели "нечему што показује да је ово јачи део света и
човечанства".

  
  

Ми смо слободољубиве нације. Поштујемо вредности које су дефинисане у повељи
Уједињених нација, посвећени смо принципима из Бандунга и београдској декларацији
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"Ми смо слободољубиве нације. Поштујемо вредности које су дефинисане у повељи
Уједињених нација, посвећени смо принципима из Бандунга и београдској декларацији
која озакоњена пре 60 година", рекао је Селаковић.

  

Он је оценио да су учесници током конференције показали солидарност, а то је, како је
навео, оно што нам је и потребно.

  

"Са Самита у част 60. година Покрета несврстаних земаља чуле су се поруке мира,
солидарности и жеље за заједничким радом, на принципима толеранције и међусобног
уважавања, у циљу боље будућности света", поручио је на завршној конференцији
министар спољних послова.

  

Учесницима самита је поручио да је Београд њихов дом.

  

"Желео бих да сви осећате ово као дом јер ово је место рађања покрета", нагласио је
Селаковић.

  

Уз то је учесницима, њиховим породицама и земљама из којих потичу пожелео да буду
успешни, напредују, јачају, буду солидарни и разумеју се добро.

  

"Мирна коегзистенција је битна, то је оно што је повезало осниваче покрета Нехруа,
Насера Сукарна и Тита", оценио је министар Селаковић.

  

Покрет несврстаних је данас свежији и млађи

  

Изразио задовољство што је Србији указана част да, упркос чињеници да је посматрач у
Покрету, буде коорганизатор скупа, додајући да је Београд поносан што је био домаћин
прве конференције шефова држава и влада пре 60 година.
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Додао је да је Србија, упркос епидемији ковида 19, успела да организује један изузетан
скуп, успешну конференцију, једну од највећих мултилатералних конференција у свету.

  

Министар је истакао да је Београд, упркос песимистичним очекивањима успео у
претходна два и по дана да окупи укупно 120 делегација, чланица, посматрача,
специјалних гостију, што сведочи о поштовању које Покрет ужива.

  
  

Осетила се овде једна необично јака енергија слободољубивих Народа и држава,
посвећених Повељи УН и принципима Покрета

    

"Могли смо да видимо из неких других делова света, који баш и нису заступљени у
Покрету, неке заједљиве изјаве, да је Покрет превазиђен. Зар би онда оволико
делегација дошло? Осетила се овде једна необично јака енергија слободољубивих
Народа и држава, посвећених Повељи УН и принципима Покрета", рекао је Селаковић.

  

Додао је да су доласком бројне делегације показале поштовање према организаторима
конференције, будући да је, и поред заказивања других скупова у међувремену, али и
пандемије, сваког дана стизало више пријава него ођава.

  

"Посебно ме радује да су се у овог пута у Београду чуле поруке мира, солидарности и
жеље за заједничким радом, на основама толеранције и међусобног уважавања, за бољу
будућност света", рекао је Селаковић.

  

Посебно је захвалио на подршци коју је скуп добио од председника Србије и Азербејџана
Александра Вучића и Илхама Алијева.

  

"Може се рећи да је скуп био успешан. Кад се браћа сложе, све се може. Посведочили
смо томе. Београд је ових дана био центар света", рекао је Селаковић.
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Оценио је и да Покрет није превазиђен, већ је свежији и млађи него раније.

  
  

Тито је био један од политичких генија 20 века. Ми се тиме поносимо, као и тиме што је
желео да буде сахрањен у Београду

    

Селаковић се осврнуо на опаску коју му је, каже, упутио неко из суседне земље о
томе како ниједном није поменуо Тита, рекавши да је без обзира на унутрашње
размирице Тито био један од политичких генија 20 века.

  

"Ми се тиме поносимо, као и тиме што иако није био српске националности, желео је да
буде сахрањен у Београду, а и његови потомци живе ове. И посебна захвалност
Насеровом сину, ћерки председника Гане Нкруми и Титовом унуку, који су овај скуп
учинили још успешнијим", рекао је Селаковић.

  

(РТС)
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