Дачић: "Веома успешне посете Индији, Непалу и Шри Ланки"
уторак, 08. мај 2018.

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић
боравио је од 2. до 8. маја у званичним билатералним посетама Индији, Непалу и Шри
Ланки, током којих је разговарао са највишим званичницима те три земље.
„Најважнија порука за Србију после посета Индији, Непалу и Шри Ланки јесте да имамо
три чврста гласа у прилог територијалном интегритету и суверенитету Србије.
Ове посете имају велики значај јер су се десиле дуги низ година након последњих
сусрета на високом нивоу. Када је у питању Шри Ланка после 21 годину дешава се посета
на високом на нивоу, када је реч о Индији после 10 година, а када је у питању Непал
после 7 година.
То су све земље са којима смо основали Покрет несврстаних земаља у време СФРЈ и те
земље су нам пријатељске и веома наклоњене.
У Непалу су ми рекли да односе са земљама деле на братске, пријатељске и дипломатске.
Ми имамо братске односе са свим тим земљама.
Велики публицитет дат је мојим посетама, очекујем њихове узвратне посете. Сви
саговорници су истакли жељу да дође до размене посета на високом нивоу. У посету
Србији сам позвао министра спољних послова и премијера Шри Ланке, као и председника
и министра спољних послова Непала, док ће потпредседник Индије у посету Србији доћи
у септембру.
Сви разговори су били веома позитивни. Пружена је чврста подршка и саговорници су
истакли да неће мењати свој став по питању Косова.
Економски односи могу да буду бољи, веома је битно да се организују бизнис
конференције, као и да се ради на повезивању привредних комора.
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Такође, потребно је да размотримо укидање визе према Непалу и Шри Ланки.
Могуће је повећати број стипендија за школовање студената у нашој земљи али је
потребно пронаћи модалитете и за сарадњу у области туризма, фармацеутике, медицине
али и војне индустрије.
Политички гледано ово су биле веома успешне посете. Србија није довољно користила
позитивно наслеђе из прошлости и препустили смо другој страни да ради са нашим
пријатељима јер нисмо били у редовној комуникацији и нисмо их информисали о ономе
што се дешава.
У плану је да разговарамо са свим пријатељским земљама како би задржали своје
ставове, тачније да не мењају однос према територијалном интегритету Србије, а
наставићемо и рад са земљама од којих очекујемо да повуку признање Косова", изјавио је
шеф српске дипломатије завршавајући своју посету Шри Ланки.

{youtube}eFb8YA98k2s{/youtube}

2/2

