
Зоран Лутовац: Русија не штити наше интересе, користи нашу позицију за своје потребе
среда, 05 октобар 2022 08:56

 Питање увођења санкција Русији је одавно на дневном реду, питање је само када ће
председник Србије Александар Вучић смоћи снаге да јавности Србије каже оно што је
саопштио партнерима у Бриселу и Вашингтону, изјавио је председник Демократске
странке Зоран Лутовац.

  

Лутовац, који је и потпредседник Скупштине Србије, за лист Нова каже, поводом најаве
председника Србије да ће се обратити јавности поводом „доношења тешких одлука“, да
„не зна шта има ново да нам каже, али ако то буде исто што и раније, опет нећемо знати
на чему смо“.

  
  

Питање увођења санкција Русији је одавно на дневном реду, питање је само када ће
председник Србије Александар Вучић смоћи снаге да јавности Србије каже оно што је
саопштио партнерима у Бриселу и Вашингтону

    

„Он изговара потпуно супротстављене ставове, од проевропских до антиевропских, од
тога да је Косово мит и да треба признати реалност, до тога да никада нећемо признати
независност Косова“, рекао је Лутовац.
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На питање да ли је Србија након потписивања плана консултација српског и руског
министарства иностраних послова у Њујорку изгубила поверење западних партнера,
Лутовац је рекао да „не верује да је Вучићев режим било када имао неки високи степен
поверења код западних партнера“.

  

„Мислим да се овде не ради о губитку поверења, него о губитку стрпљења. Александар
Вучић и Српска напредна странка немају спољњу политику, немају ни унутрашњу, све је
голи политички маркетинг усмерен на јачање сопственог рејтинга“, казао је Лутовац.

  

Он је, поводом позивања руског Министарства спољњих послова на пресуду
Међународног суда правде о Косову из 2010. године, ради оправдања референдума за
припајање украјинских територија москви, рекао да „Русија не штити наше интересе“.

  

„Русија не штити наше интересе, него користи нашу позицију за своје потребе позивајући
се на косовски преседан. Режим то зна, не заварава се, него заварава грађане Србије“,
истакао је Лутовац.

  

(Бета)
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