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Председник Србије Александар Вучић је вечерас отворио 141. заседање
Интерпарламентарне уније, уз поруку да је свет дијалога и компромиса могућ, а да је
Србија једина земља која данас у Европи може да организује овакво заседање.

  

  

Вучић је, на свечаном отварању ИПУ казао да је поносан што су сви учесници у Београду
и Србији.

  

“Хвала председници ИПУ Габријели Куевас Барон што је подсетила на чињеницу да су
Београд и Србија једино место у којем је могуће организовати ово заседање. У свим
осталим постоје неке блокаде, препреке за неку од земаља. Код нас у Србији нема
препрека а за било кога од вас, из свих делова света“, истакао је спрски председник.

  

Вучић је казао да су нама драги сви гости ма одакле долазили и да сарађујемо са свим
деловима света.
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“Поносан сам што сте сви у Србији, чини се да је Србија једина земља која данас у
Европи може да организује овакво заседање, јер ми смо слободна и независна земља
која жели да са свима гаји пријатељство”, рекао је Вучић, пожелевши добродошлицу
учесницима.

  

Оценио је да је скуп један од најзначајнијих међународних догађаја у савременој
историји, у којем учествује 2.000 чланова, из 150 парламената.

  

“То није само сведочанство о утицају који има ИПУ, већ је још важније колико је некада
мало потребно да би се остварили велики снови“, додао је.

  

Подсетио је да су само два човека пре 130 година, из две земље које су толико
ратовале, Француз и Енглез, Фредерик Паси и Виндел Крамар Рендел, тражили начине
да ратови престану.
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Како је рекао, после само једног сусрета, одлучили су да се састану поново, да уједине
снаге, да створимо тело које је данас од изузетног значаја, а тада је тек био ембрион из
којег ће настати бројне институције, па тако и УН.

  

“Хотел Континентал у Паризу је 1889.био место на коме су се сусрела 94 делагата из
више земаља света, на којима је настала ИПУ. Само две године касније млада и мала
држава, Србија, прикључила се невеликој породици да остане до данас, расте и сазрева
и доживи част да по други пут буде домаћин овог скупа тачно 56 година после првог
скупа у нашој земљи“, казао је Вучић.

  

Вучић је напоменуо да данас, у свету који се често и даље базира на политичким
кошмарима, парламентарци представљају део који може и мора да сања другачије
снове.

  

“Није битно колико су препреке велике и снажни различити интереси, битно је да не
престајемо са тим сновима.

  

Свет дијалога, компромиса, мира јесте могуће, баш као што су Паси и Крамер радили,
реч по реч, састанак по састанак, убеђивање без одустајања”, нагласио је председник
Србије.

  

Упорност и веровање, посвећеност били су и остали, како тврди, једини начин да
осигурамо свет у којем је могуће живети, а парламент је створен да би људи могли своје
несугласице и сукобе решавати разговором, да би установили правила која ће важити за
све.

  

Како је рекао, свет дијалога и компримиса јесте могућ, али је свет и даље далеко од тог
идеала, те приметио да не важе иста правила за све, а о томе ко је ко одлучују највећи.

  

“Ми, мали народи, понекад смо ускраћени и за правду и за новац и развој. Понекад се
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чини да смо изоловани, али данас се слободарски део света буди, и чини се да људи
поново осећају да је независност, сувереност и слобода одлучивања нешто због чега се
вреди борити”, рекао је Вучић.

  

Добробит за све је нешто без чега свет не може да опстане, поручио је он.

  

  

“Сви смо једни другима комшије, и колико год звучало чудно понашамо се као комшије.
Када је и једнима и другима добро разумемо се и поштујемо, али када једном није, онда
разумевање нестаје, почиње мржња и неретко и проливање крви“, рекао је Вучић.

  

“Ми на Балкану то знамо, јер овде су реке крви проливане због неразумевања, одсуства
дијалога, зависти, често што је великом свету било најбоље да се ми мали мрзимо,
завршавамо послове за њих велике“, поручио је он.
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Вучић је указао да је пре неколико дана успело нешто чему тежимо, да бар три земље -
Србија, Северна Македонија и Албанија, уговоре слободан проток људи, капитала, робе
и услуга, и позвали друге да се придруже.

  

“То је најзначајнији корак који смо направили од ратова, пут који води ка миру,
разумевању и заједничком напретку. То је најбољи позив који могу да упутим да
наставимо сви заједно да проналазимо начине да се заврше конфликти и да можемо да
учествујемо у добробити без страха од губитка идентитета и било чега другог“, рекао је
он.

  

Казао је да смо кренули да сањамо мир, просперитет, једнакост и да му се чини да тај
сан остварујемо.

  

Такође и данас као што смо увек умели, данас свима кажемо да нема веће вредности и
прече ствари од наше слободе. Никоме нећемо дозволити да угрози нашу независност,
суверенитет, територијалну целовитост, али и право да одлучујемо о својој будућности.
Вратили смо право, и не само ми већ и други народи широм света, на самостално
одлучивање, да се не питају само велики, већ да храбро штитимо основна људска права,
пре свега право на избор будућности. Нећемо стати с тим. Чуваћемо и штитити права да
будемо свој на своме“, казао је Вучић.

  

Изразио је наду да ће парламентарци из света имати прилику да упознају Србију и њене
људе, за које је рекао да их бескрајно цене и воле.

  

  

“Ми смо научили да волимо људе из Африке, Латинске Америке, Азије, са свих
контиенаната, зато што смо били део Покрета несварстаних, али и зато што смо знали
да никада пријатељима, када је тешко, не окрећемо леђа, јер знамо колико је мало било
уз нас када је Србији било тешко“, рекао је Вучић отварајући 141. заседање ИПУ.

  

Гојковић: Учврстити постојеће и градити нове мостове сарадње
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Председница Скупштине Србије Маја Гојковић изјавила је вечерас у Београду на
свечаном отварању 141. скупштине Интерпарламентарне уније да је важно да са
заседања пошаљу поруку о јединственом духу и о значају парламентарне сарадње.

  

  

Гојковић је на церемонији у Сава центру истакла да је потребно да кроз ту унију учврсте
постојеће и изграде нове мостове сарадње истичући да је парламентарна демократија
значајна и да некада уме да буде једино средство подршке медјународном дијалогу.

  

"Морамо јачати сарадњу унутар наше организације јер се деценијама показује као добар
ослонац парламентима читавог света у суочавању са променљивим изазовима", навела
је Гојковић.

  

Гојковић је казала да су на заседању у Београду присутне делегације из 149 земаља и
да је Београд домаћин највећој и најстаријој парламентарној породици у време
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прослављања јубилеја, односно 130 година од настанка уније.

  

Подсетила је да је Београд био домаћин пре 56 година и да су те давне 1963. године
окупиле делегације из 59 земаља са 500 чланова, а да их је вечерас у Београду четири
пута више што како је оценила, говори колико су парламентарци радили на ширењу и
поштовања парламентарне заједнице.

  

Она је најавила је да ће по завршетку 141. скупштине бити усвојена београдска
декларација о резултатима генералне дебате, да ће посебно акценат бити стављен на
Конвенцију о правима детета УН и са истакла да је Србија била једна од првих земаља
која је ратификовала тај заначајан документ само годину дана након усвајања.

  

Гојковић је казала да ће тема на панелима бити и родна равноправности и побољшање
положаја жена изражавајући увереност да је равноправно учешће жена у друштвеним,
политичким и економским процесима нешто што чини свет бољим и хуманијим.

  

ИПУ окупила 2.000 учесника из 150 земаља

  

Церемонија званичног отварања 141. Скупштине Интерпарламентарне уније (ИПУ)
почела је интонирањем химне "Боже правде" у београдском Сава центру. ИПУ ће трајати
до 17. октобра, а окупља 2.000 учесника из око 150 земаља.

  

Присустнима су се, поред председника Србије Александра Вучића и председнице
Скупштине Србије Маје Гојковић, обратиле и председница ИПУ Габријела Куевас Барон
и генерална директорка Канцеларије УН у Женеви Татјана Воловаја.
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  Отварању Скупштине ИПУ присуствовали су и председница Владе Србије Ана Брнабић,први потпредседник Владе и министар спољних послова Ивица Дачић, министарпросвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, министар здравља ЗлатиборЛончар, учесници Скупштине ИПУ.  (Агенције)  
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