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Председник Србије Борис Тадић изјавио је да је Србија искористила недавни Самит
несврстаних у Египту по питању одбране Косова и Метохије, али и за проналажење
нових тржишта и сарадњу у региону.

  

Велика већина земаља из Покрета несврстаних није признала независност Косова и
Метохије, али се на одређене земље врше притисци да то учине, рекао је председник
Тадић Радиотелевизији Србије.

  

Он је истакао да је Србија превентивно деловала на самиту солидном аргументацијом да
је у току процес пред Међународним судом правде и да би земље које о томе
размишљају морале да сачекају одлуку суда.

  

"Мислим да смо у том смислу овај међународни форум добро искористили како би смо
образложили позицију Србије, што је још један корак у одбрани нашег интегритета",
рекао је председник Србије.

  

Он је казао да је тај сами био добра припрема за наступ на Генералној скупштини УН у
септембру.

  

Према његовим речима, земље несврстаних су добро реаговале на предлог Србије да се
на годишњицу несврстаних 2011. одржи самит у Београду, јер би волели да дођу у
Србију.

  

Тадић је рекао да је позвао и земље бивше Југославије да се укључе у организацију тог
самита, као и да је важна чињеница у геополитичком смислу да је Покрет несврстаних
настао не европском континенту.

  

Он је истакао да међу несврстаним земљама има много нових тржишта, као и међу
земљама које су на самиту биле посматрачи или гости и да је понудио представницима
бивших југословенских република да размисле о заједничком наступу у области
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грађевинарства и одбрамбеној индустрији.

  

Тадић је рекао да су нарочито добре биле реакције Црне Горе, БиХ и Хрватске и да би
требало направити један заједнички наступ предузећа под државном капом на
тржиштима несврстаних земља, односно да се направи један конзорцијум грађевинских
предузећима из региона.

  

Председник Србије је рекао да би то допринело отварању нових радних места и да би
такав заједнички наступ имао много више успеха у тим областима на тржиштима
несврстаних.

  

Тадић је подсетио да су некадашња предузећа веома успешно градила у земљама
несврстаних, на пример путеве у Африци који се још користе и чијим квалитетом су сви
задовољни, као и у земљама Азије и Латинске Америке.

  

Он је казао да фирме попут Енергопројекта још знају, а да је "Планум" добио неколико
тендера за изградњу аеродрома у подсахарској Африци.

  

(Танјуг)
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