
Мухамед Далимунте: Индонезија поштује интегритет Србије
петак, 14 август 2009 11:44

Амбасадор Индонезије у Србији Мухамед Абдулах Далимунте изјавио гостујући на РТС-у
да та земља поштује међународно право и интегритет Србије. Постоји велики потенцијал
за економску сарадњу две земље, истиче амбасадор.

  

Дипломатски представник Републике Индонезије у Србији Мухамед Абдулах Далимунте
изјавио је да Индонезија поштује међународно право и интегритет Србије и све кораке
које је наша земља предузела у тражењу мишљења Међународног суда правде о
легалности једнострано проглашене независности Косова.

  

Далимунте је, гостујући у Јутарњем програму Радио-телевизије Србије, рекао да се
сваки проблем мора решити на мировни начин, да се мора поштовати Резолуција Савета
безбедности УН 1244 о Косову и да је потребно сачекати одлуку Међународног суда
правде о Косову.

  

Амбасадор је истакао да је током две и по године боравка у Србији увидео да постоји
велики потенцијал за економску сарадњу двеју држава, који је потребно искористити,
подсетивши да Србија увози из Индонезије производе у области технологије, а Србија у
Индонезију артикле у домену војне индустрије.

  

Далимунте је навео да се из Индонезије највише увози текстил, обућа и неколико
зачина, али да та држава има још много тога да понуди и да се у будућности из
Индонезије може још много тога увести у Србију.

  

Амбасадор је најавио да је највећи трговински сајам у Џакарти у октобру прилика за
српске привреднике да посете и упознају се са потенцијалима које може да понуди
Индонезија.

  

Између Србије и Индонезије, у којој живи више од 230 милиона становника, у којој се
говори 300 дијалеката и има 17.000 острва и пет религија постоје традиционално добри
и пријатељски односи, а економска размена се непрекидно повећава и више од 50
младих из Индонезије завршило је студије у Србији.
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Индонезија нуди стипендије у области плеса и језика у оквиру програма који постоји већ
пет година и једногодишње школе завршило је више од 20 студената из Србије, од којих
су неки продужили школовање и магистрирали у Индонезији.

  

Индонезија није признала самопрокламовану независност Косова, а почетком педесетих
година прошлог века Југославија је са Индонезијом и другим државама била оснивач
Покрета несврстаних.
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