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БЕОГРАД - Од европејства не треба правити нови марксизам или нешто у шта се
ритуално заклињемо, рекао је данас министар спољних послова Србије Вук Јеремић у
полемици са председником Одбора Скупштине Србије за иностране послове
Драгољубом Мићуновићем, који му је приговорио да води неконзистентну спољну
политику.

  

Мићуновић је на седници Одбора рекао Јеремићу да Србија "шаље лош сигнал"
Европској унији (ЕУ) тиме што ће Београд у септембру организовати министарску
конференцију Покрета несврстаних земаља, и тако обележити 50.годишњицу првог
самита несврстаних.

  

Према оцени Мићуновића, такав је потез "неконзистентан" са прокламованим циљевима
спољне политике Србије у којој је приоритет чланство у ЕУ.

  

Изградња европског друштва и стандарда, заснованих на европским вредностима,
узвратио је Јеремић, може овој земљи само да донесе корист и око тога можемо да
постигнемо консензус, као о једном од важних државних приоритета.

  

"Уз дужно поштовање, професоре, мислим да грешите када је реч о слању сигнала
суседима: све бивше југословенске републике, укључујући и Словенију, чланицу ЕУ и
НАТО, показале су велики степен разумевања" за организовање конференције
невсрстаних, рекао је Јеремић.

  

На опаску Мићуновића да није мислио на лош сигнал суседима него на лош сигнал ЕУ,
Јеремић је подсетио да је више од две трећине чланица Покрета несврстаних или у
Франкофонији и или у Комонвелту.

  

"Сваке године они се окупљају у Лондону или Паризу, и Лондон и Париз се нимало не
снебивају да позову те исте државе које треба да дођу у Београд, када се ради о
британским или француским интересима", нагласио је Јеремић.
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Према речима Јеремића, "није било лако" изборити да се министарски скуп Покрета
несврстаних организује управо у Београду.

  

"На крају је постигнут компромис да се Самит несврстаних одржи у Индонезији, а
министарска конференција у Београду, мада су се многи противили томе", објаснио је
Јеремић.

  

"Када је реч о нашем државном односу према томе", подсетио је Јеремић, "највиши
руководиоци ове земље су се јавно, на јавним скуповима, обавезали на то, па би свако
довођење у питање овог скупа били велики проблем и велика бламажа за ову државу",
указао је Јеремић.

  

Поједини чланови Одбора из Либерално демократске партије (ЛДП) претходно су
критиковали Јеремића, због сарадње са земљама "трећег света", на шта је он цитирао
председника Србије Бориса Тадића у Уједињеним нацијама и другим међународним
организацијама, када је подржао организацију конференције у Београду.

  

Јеремић је, у полемици са Мићуновићем, цитирао и службену белешку о парламентарној
посети Мићуновића Египту у децембру 2009. године.

  

"Ви сте се тада, господине Мићуновићу, састали са председником спољнополитичког
Одбора Скупштине Египта и са председником Скупштине, и о томе постоји службена
белешка коју је саставио амбасадор", прецизирао је Јеремић, и додао:

  

"У тој службеној белешци се каже да је професор Мићуновић рекао да Србија, иако није
више чланица Покрета несврстаних, а као највећа земља из бивше Југославије, жели да
настави да сарађује и доприноси улози несврстаних".

  

"Мићуновић је потврдио", цитирао је Јеремић, "и намеру Србије да, уз египатско
председавање, 2011. године буде домаћин јубиларног скупа, на шта је египатска страна
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реаговала са одобравањем".

  

(Фонет)
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