Вучић на онлајн седници Генералне скупштине УН: Република Србија је у потпуности посвећена про
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Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас на седници Генералне
скупштине УН да Србија бранећи свој суверенитет и територијални интегритет, брани
темеље УН.

- Одбраном суверенитета и територијалног интегритета, поштујући Резолуцију 1244,
Србија брани и међународно право, Повељу УН, али и коначно ауторитет Савета
безбедности - рекао је Вучић у обраћању на енглеском језику на виртуелном састанку
Генералне скупштине УН на високом нивоу, поводом 75. годишњице светске
организације.

Вучић је нагласио да Повеља УН треба да буде "устав" савремене медјународне
заједнице и скуп основних принципа који регулишу међународне односе и процесе у
међународној заједници.
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- Нажалост, на крају 20. века, ми смо у Србији искусили унилатералне мере и акције које
су подривале и довеле у питање ефикасност мултилатерализма и механизама
међународне сарадње, као и само медународно право. Привремене институције у
Приштини прогласиле су независност једностраним актом и прекршиле Резолуцију УН
1244, озбиљно минирајући на тај начин безбедност Србије и региона у целини - истакао
је Вучић.

Према његовим речима, Србија остаје у "потпуности посвећена" проналажењу
компромисног решења косовског питања и улаже напоре за очување интереса свог
народа као и за одржавање мира и стабилности.

Вучић је рекао да обележавање 75. годишњице светске организације представља
прилику за поновно афирмисање заједничке посвећености мултилатерализму, принципу
којем су се земље обавезале потписивањем Повеље УН.

Вучић је у обраћању рекао да је Југославија, чија је Србија наследница била једна од
првих потписница Повеље УН и да је медју оснивачима УН.

- УН више од седам деценија на основу универзалне платформе ради на успостављању
дијалога на основу једнакости, ради на поштовању људских права и игра кључну улогу у
одржавању мира, стварајући и услове за економски развој широм планете - рекао је
Вућић и додао да Србија остаје посвећена свим принципима УН.
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Imam veliku čast da vam se obratim u ime Republike Srbije danas, kada obeležavamo 75
godina od osnivanja Ujedinjenih nacija. Ova važna godišnjica je prilika da ponovo potvrdimo
kolektivnu posvećenost multilateralizmu i načelima koja smo svi prihvatili kada smo potpisali
Povelju UN pre 75 godina. Ponosimo se činjenicom da je Jugoslavija - čiji je Republika Srbija
naslednik - bila među prvih pedeset potpisnica Povelje i jedna od članica osnivača ove
međunarodne organizacije koja deluje više od sedam decenija, služeći kao univerzalna
platforma za dijalog na ravnopravnoj osnovi i igrajući ključnu ulogu u održavanju mira i
stabilnosti, zaštiti ljudskih prava i stvaranju uslova za ekonomski razvoj širom sveta. Ne
iznenađuje činjenica da su srpski narod i njegovi diplomatski predstavnici aktivno učestvovali u
svim međunarodnim naporima koji su doveli do stvaranja Ujedinjenih nacija, imajući u vidu
njihovu težnju ka miru među narodima. Ovu godišnjicu UN obeležavamo u vreme kada se ceo
svet bori sa pandemijom Kovid-19, izazovom koji je pogodio čitavu planetu i koji testira našu
spremnost da delujemo zajednički, ali istovremeno ponovo potvrđuje da su Ujedinjene nacije
danas potrebne isto onoliko koliko su bile kada su osnovane, te da se njen značaj ne može
dovesti u pitanje. Povelja Ujedinjenih nacija treba da predstavlja ustav savremene
međunarodne zajednice i skup osnovnih principa i načela koja regulišu međunarodne odnose i
procese u međunarodnoj zajednici. Nažalost, na samom kraju 20. veka, mi u Republici Srbiji
iskusili smo jednostrane mere i akcije koje su narušile i dovele u pitanje efikasnost
multilateralizma i mehanizama međunarodne saradnje, kao i samog međunarodnog prava.
Privremene institucije u Prištini proglasile su jednostranim aktom nezavisnost takozvanog
Kosova i prekršile Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, čime su ozbiljno narušile stabilnost
kako Republike Srbije, tako i regiona u celini. Podsetio bih da je Republika Srbija u potpunosti
posvećena pronalaženju kompromisnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije. Srbija je vodila
odgovornu politiku ulažući najveće napore da zaštiti interese svog naroda i regionalnog mira i
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stabilnosti.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Sep 21, 2020 at 10:30am PDT

Председник Србије је у говору поменуо пандемију коронавируса оцењујући да су УН
потребне сада исто као и пре 75 година и да "једино кроз заједничку сарадању,
координацију и поштовање" може да буде пронађен "одговор" за ту глобалну претњу.

Онлајн састанак организован је уочи годишњег састанка светских лидера у УН, који
почиње сутра, без физичког присуства председника и премијера држава чланица УН.

(Бета)
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