
Вук Јеремић: Москва поуздан пријатељ Србије
петак, 07 август 2009 14:27

„У разговорима са председником Русије Дмитријем Медведевом доминираће политичке и
економске теме, али исто тако разговараћемо о култури, образовању, заједничком
истраживању као и сарадњи у домену ванредних ситуација, пре свега елементарних
непогода. Од економских тема, пажња ће бити посвећена инфраструктури и
енергетици. Ова посета ће отворити врата за нове пројекте и улагања у Србију”, каже у
разговору за „Политику” Вук Јеремић, министар спољних послова.

  

Колико је ова посета значајна за Русију, а колико за Србију?

  

Ово је по много чему историјска посета. Пре свега историјске околности су биле такве да
председник Руске Федерације први пут долази у званичну посету Србији. Његов
долазак је резултат напорног рада државних органа у Београду и Москви у последњих
неколико месеци, многих разговора и састанака. Она не долази из „ведра неба” већ је
резултат стратешког промишљања како у Београду тако и у Москви. Са Русијом немамо
ниједно отворено питање, она нас снажно подржава у свим националним приоритетима
и очекујем да ће посета руског председника бити снажна потврда досадашњег
заједништва.

  

Да ли Србија може успешно да балансира између Брисела, САД и Русије?

  

Наш стратешки приоритет остаје, наравно, чланство у ЕУ, што ниједног тренутка, док је
ове владе, неће бити доведено у питање. Русија нас подржава у нашим напорима и
жељама да постанемо члан ЕУ, али и у свим другим националним приоритетима, пре
свега када је реч о дипломатској борби за Косово и Метохију. Ту је снажна и
безрезервна подршка Москве од непроцењивог значаја. Без те подршке наши
дипломатски напори не би имали толико велику шансу на успех. Није питање да ли
можемо, ми морамо имати подједнако добре односе и са Бриселом и са Москвом. Наша
тежња је да постанемо члан ЕУ, али морамо имати подједнако добре односе са свим
најзначајнијим центрима моћи који утичу на догађања на простору на коме живимо. То је
насушна потреба и на томе ћемо наставити да радимо.

  

Руски амбасадор Конузин је најавио да ће Русија учествовати и у усменој расправи
1. децембра у Међународном суду правде. Да ли то значи да можемо очекивати
вербални „окршај“ између САД и Русије око Косова и Метохије?
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Не бих желео то да потврдим, јер званичну потврду учешћа било које земље треба да да
сама та земља. Очекујемо да ће један значајан број земаља, укључујући и оне
најутицајније, учествовати и у самој јавној расправи. То ће бити по многоме историјски
процес у коме ће и на страни Србије и на страни Косова бити већи број земаља. То се
никада није десило у историји Међународног суда правде.

  

Кад почињу припреме за посету Медведева?

  

Након озваничења у јавности припрема, посета је ушла у последњу фазу. У Београду је
формиран мултиинституционалан тим за организацију председничке посете. Главни
организатор ће бити МСП, али велику улогу поред других министарстава имаће и град
Београд с обзиром на то да је по заједничком договору са руском страном управо
одабран 20. октобар и јубилеј – 65. годишњица ослобођења Београда. Медведев ће бити
почасни гост у Београду на свечаностима које ће бити организоване тим поводом. Ово је
изузетно тешко време, пред нама су велики изазови и од огромне је важности чињеница
да у Москви имамо поуздан ослонац и доказаног пријатеља.

  

(Политика)
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