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Председница странке Заветници Милица Ђурђевић Стаменковски изјавила је да
Србија мора да "учврсти своју позицију војне и политичке неутралности" и да се
мора изјаснити као земља која неће ниједној међународно признатој држави
уводити санкције.

  

  

Пре почетка конференције „Безбедносна питања у савременој Европи“, Ђурђевић
Стаменковски је рекла новинарима да је „забрињавајуће стање“ у којем су чланице
Европске уније (ЕУ) и да Србија не треба да следи њихов пример.

  

„Администрација Брисела налаже усклађивање спољне политике европских држава и
инсистира је на томе да чланице ЕУ придруже санкцијама Русији. Те санкције су се
вишеструко одразиле на економију и енергетску стабилност европских држава. У свим
државама инфлација је двоцифрена. И да ли онда Србија треба да следи такву праксу и
игнорише вољу својих грађана, као што то чине дуге европске државе?“, питала је
Ђурђевић Стаменковски.
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Конференцији за новинаре коју је организовала странка Заветници, присуствовали су
представници Русије и Белорусије.

  

Ђурђевић Стаменковски је казала да већина грађана чланица Европске уније против
увођења санкција Русији, јер оцењују да то њима штети.

  

„Видели сте да је у Чешкој организован масовни митинг на којем су грађани тражили да
се укину санкције, не због тога што сматрају да је Русија исправна, већ зато што
препознају да Европа не може да издржи конфликт с Русијом и није дужна да следи
интересе спољнополитичких пројекција Сједињених Америчких Држава“, навела је она.

  

Председница Заветника поновила је став своје странке да у вези с питањем Косова и
Метохије Србија не сме подлећи притисцима са Запада.

  

(Н1)

  

 2 / 2


