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Министарство спољних послова и европских интеграција Хрватске разматра предлог
министра спољних послова Србије Вука Јеремића да Хрватска са Србијом и осталим
републикама бивше Југославије учествује у организацији скупа Покрета несврстаних
2011. године, јавила је агенција Хина.

  

Портпарол Министарства Марио Драгун је потврдио да је министар Гордан Јандроковић
примио писмо министра спољних послова Србије Вука Јеремића и изјавио је да ће током
следеће недеље представници Министарства размотрити предлог.

  

Jутарњи лист је у петак увече објавио да је Јеремић хрватском колеги Јандроковићу
упутио предлог да Хрватска са Србијом и осталим земљама бивше Југославије учествује
у организацији скупа Покрета несврстаних.

  

Скуп би, према писању листа, био организован поводом 50. годишњице оснивања тог
покрета, одржао би се 2011. године у Београду, где је била и прва конференција
Покрета несврстаних 1961. године.

  

Јеремић у писму наводи да је реч "о посебно важном јубилеју за Покрет несврстаних чији
је један од оснивача и најактивнијих чланова била управо бивша Југославија".

  

"Србија, која је тренутно посматрач у Покрету, била би почашћена да буде домаћин и да
заједно с другим државама сукцесорима бивше Југославије организује тај скуп. Он би
требало да обележи један значајан део наше заједничке историје у функцији даље
афирмације и добробити сваког од нас", пише у предлогу министра Вука Јеремића.

  

Јутарњи лист пише како Београд очекује да ће добити подршку Египта, као земље
председавајуће Покрета, те да ће председник Хосни Мубарак бити покровитељ
свечаности.

  

Београд предлаже да се због припреме састанка састану министри спољних послова
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региона на почетку 64. заседања Генералне скупштине УН која почиње 23. септембра у
Њујорку.

  

Лист преноси и реаговање из канцеларије хрватског председника Стјепана Месића, у
којем се тврди да предлог треба свакако прихватити "јер би било апсурдно да се
Београд промовише као једини наследник бивше Југославије у тако важном покрету".
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