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Министар спољних послова Србије Вук Јеремић изразио је у суботу у Абуџи захвалност
што Нигерија, најмногољуднија земља Африке, која ће од 1. јануара постати чланица
Савета безбедности Уједињених нација (УН), инсистира на ставу да никада неће
признати независност Косова.

  

"Такав став Нигерије даје нам наду да ће Србија превладати у мирољубивој,
дипломатској борби да одбрани међународно право, као и мир и стабилност, не само на
Балкану већ и у целом свету", рекао је Јеремић на састанку са шефом нигеријске
дипломатије Оџом Мадуеквеом.

  

"Сарадња две земље почела је оснивањем Покрета несврстаних и требало би да будемо
поносни на историју заједничке изградње бољег света и стабилности у тешком периоду
друге половине 20. века. Свет је сада сигурнији, захваљујући и лидерима несврстаних",
оценио је Јеремић.

  

Он је изјавио да су политички односи Србије и Нигерије сјајни и да је Београд
импресиониран чињеницом да је Нигерија постала снага стабилности не само у Африци
већ и целом свету, с тим што би то требало да буде потврђено и у међународним
институцијама.

  

Мадуекве је рекао да за грађане Нигерије Београд представља симбол, као место
рођења Несврстаних.

  

"Србија је за нас наследник Југославије. Зато ми је велико задовољство да поздравим
пријатеља и брата Вука Јеремића", изјавио је Мадуекве.

  

Он је обећао да ће Нигерија ускоро отворити амбасаду у Београду.

  

Нагласивши да Нигерија никада неће признати независност Косова, Мадуекве је рекао
да је, као младић, учествовао у рату за отцепљење Бијафре, источног дела Нигерије
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који је желео да се одвоји од матице.

  

"Борио сам се на страни Бијафре, али сам данас срећан што је Нигерија победила и што
сам министар спољних послова Нигерије, лидера региона, јер то Бијафра никада не би
постала", изјавио је Мадуекве.

  

Он је прихватио позив да 2011. године у Београду учествује на самиту којим ће бити
обележен 50. рођендан Покрета несврстаних.

  

Јеремић је у Абуџи посетио представништво београдске компаније Енергопројект, која је
у Нигерији присутна дуже од четири деценије и годишње реализује послове вредне око
25 милиона евра.

  

"У Нигерији смо добро позиционирани у енергетском сектору, али смо увек спремни и за
нове пројекте", изјавио је директор Енергопројектове компаније Електро Најџирија Дејан
Јеротић.

  

Он је оценио да радити у Нигерији није једноставно, али да Енергопројект на том
тржишту има добру позицију, не само због стручности већ и због чињенице да у својим
пројектима ангажује локалну радну снагу, за разлику од компанија из Кине и Индије, које
у Нигерију доводе своје раднике.

  

Јеремић је био гост и на прослави крсне славе Свети Арханђел, коју је у Абуџи
организовао власник компаније Стирс интернешенел Мирко Тутуновић.

  

Нагласивши да он и Јеремић потичу из "истог, чачанског краја", Тутуновић је рекао да
славу обележава од доласка у Нигерију, 2001. године.

  

(Фонет)
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