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 Враћање Крима у састав Русије даје наду да ће једног дана Косово, колевка српске
историје, бити враћено Србији, изјавила је председница Демократске странке Србије
Санда Рашковић Ивић у граду Јалта, где је данас допутовала са делегацијом српских
политичара "Патриотског блока".

  

  Ивићева је истакла да овом посетом српска делегација ДСС-а и покрета "Двери" жели
да становницима Крима покаже подршку њиховом избору на референдуму да се поново
уједине са Русијом, преносе руски медији.   

- Ми смо свим срцем подржали референдум на Криму и на исти начин желимо да
организујемо референдум у Србији, како би наши грађани одлучили да не иду у ЕУ, као
једини начин да се брани Косово - рекла је Ивићева.

  

Она је подсетила да су представници Патриотског блока још прошле године први рекли
да је Косово Србија, а Крим - Русија.

  

Ивићева је напоменула да, као што је крштења Русије почело са Кримом, и крштење
Србије је са територије Косова.

  

Према њеним речима, Запад не признаје резултате референдума на Криму и, исто тако,
не подржава идеју о одржавању референдума у Србији.
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Званичан састанак српске делегације са званичницима Крима заказан је за сутра.

  

(Срна)

  

Делегација Патриотског блока у посети Криму

  

Делегација Патриотског блока (ДСС и Двери) на челу са Сандом Рашковић Ивић, налази
се у званичној посети Руској Федерацији, која је почела радним састанцима на Криму.
Током првог дана боравка на Криму делегација је посетила Јалту, и тамо се састала са
руководством града. У више него пријатељској добродошлици, градоначелник Јалте је
пожелео српском народу јединство после дугог периода трагичних догађаја, са којима се
они саосећају.

  

  

Председник Демократске странке Србије у уводном говору је напоменула да смо још
прошле године изнели став: Косово је Србија, Крим је Русија и да подржавамо
спроведени демократски референдум на Криму, а да ми такође желимо да организујемо
референдум у Србији на коме би народ мога да се изјасни да ли је за наставак
европских интеграција под условом губитка јужне покрајине Косово и Метохија.
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Посета делегације има двоструку важност, са једне стране желимо да дамо подршку
повратку Крима у своју историјску отаџбину, а са друге стране повратак Крима у састав
Русије је нада да ће Косово и Метохија исто тако бити враћено у сасатав Србије. Након
радног састанка са администрацијом Јалте, делегација из Србије је посетила Ливадијски
и Воронцовски дворац.

  

У наставку посете делегација ће имати састанке са председником Републике Крим,
председником савета министра Републике Крим, опуномоћеним представником
председника Путина, руководством Севастопоља и одржаће конференцију за штампу у
РИА Новостима - Симферопољ.

  

После Крима, крајем недеље, делегација Патриотског блока ће наставити своју посету у
Москви, где ће се састати са високим функционерима МИП РФ и Државне Думе РФ.

  

(ДСС)
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