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Иступање првог потпредседника Владе Србије и министра спољних послова Ивице
Дачића на Министарској конференцији Покрета несврстаних земаља која се одржава у
Бакуу:

„Поштовани председавајући,
Екселенције,
Драги пријатељи,
Велика ми је част што присуствујем Министарској конференцији Покрета несврстаних
земаља, настављајући своје сада већ традиционално учешће у име Републике Србије на
низу скупова Покрета протеклих година. Дозволите ми да изразим захвалност
пријатељском Азербејџану на топлом гостопримству, као и изванредној организацији
састанка.
Даме и господо,
Република Србија, као једна од наследница Југославије, са великим поносом истиче улогу
тадашње СФРЈ у оснивању Покрета несврстаних земаља, баштини и настоји да очува и
унапреди односе са државама чланицама Покрета несврстаних земаља по угледу на
период Јосипа Броза Тита, једног од оснивача Покрета и осведоченог пријатеља многих
народа и земаља. Дозволите ми да Вас подсетим да је у Београду одржана прва
званична конференција Покрета несврстаних земаља, као и да је Србији припала част да
буде домаћин свечаног скупа поводом обележавања 50. годишњице од њеног
одржавања, у септембру 2011. године.
Историјска улога Покрета несврстаних земаља примарно је доприносила очувању мира и
смиривању тензија као последице надметања блокова у периоду хладног рата, као и
одбрани универзалних циљева и принципа садржаних у Повељи Уједињених нација.
Поред тога, трасирала је пут кључним процесима попут деколонизације и, у оквиру тога,
права народа на самоопредељење, борбе против апартхејда и континуираним напорима

1/5

Учешћем у активностима Покрета несврстаних Србија настоји да пружи свој допринос и демонстрир
четвртак, 05. април 2018.

за унапређење економско-социјалног положаја, пре свега, неразвијених и земаља у
развоју. Оснивачки постулати и тадашња залагања Покрета у великој мери остају
актуелни и данас, посебно када је реч о потреби јачања мултилатерализма и улоге
Уједињених нација, имајући у виду да свет данас одликују бројни изазови, превирања,
вишедимензионалне и међусобно повезане кризе и њихове последице, за које је потребно
изналажење заједничких, глобалних одговора.
Република Србија је чврсто уверена да је мултилатерализам најбољи одговор за
изналажење одрживих решења. Подржавамо равноправно учешће држава и инклузивнији
систем глобалног управљања, уз демонстрирање суштинске спремности за заједнички
ангажман у духу конструктивности, компромиса и флексибилности у реализацији
стратешке визије бољег света за све. Наше је дубоко уверење да једино такав приступ
води напретку у свету растуће међузависности. Циљеви и начела Уједињених нација,
дефинисани Повељом, и даље су једнако актуелни, а данас и додатно добијају на
важности као резултат све веће комплексности проблема.
Суверена једнакост држава, одрицање од употребе силе, немешање у унутрашње ствари
других држава, решавање међународних спорова мирним путем и уважавање
различитости, полазне су премисе чија применљивост није доведена у питање са
променама на међународном плану које је донео 21. век. Верујемо да је од посебног
значаја активна улога Покрета у снажном залагању за поштовање међународног права и
наведених принципа, посебно принципа суверенитета, територијалног интегритета и
немешања у унутрашње ствари других држава. Руководећи се својим приоритетима и
спремношћу да дâ допринос, Република Србија континуирано истиче мирно решавање
спорова и криза као један од најважнијих аспеката у домену изградње и очувања
међународног мира и безбедности. У том контексту, сматрамо кључним јачање културе
мира и дијалога, политике компромиса и мирољубиве коегзистенције народа. Верујемо да
је у данашњем времену сложености сукоба и јачања екстремизма потребан заједнички
рад на остваривању предуслова за одрживи мир, пре свега када је реч о јачању
институција, снажењу демократије, промоције и поштовања људских права, као и
владавине права.
Република Србија афирмише своје спољнополитичке приоритете активним и
конструктивним учешћем у свим видовима мултилатералне сарадње. Кроз учешће у
активностима Покрета несврстаних, као и ангажман у међународним организацијама
уопште, Србија настоји да пружи свој допринос и демонстрира посвећеност изградњи
стабилности и поверења у међународној заједници, развијању пријатељских односа
заснованих на поштовању принципа једнаких права и сарадњи заснованој на
солидарности земаља и народа. У том контексту, верујемо да су од великог значаја
залагања Покрета када је реч о процесима демократизацијe међународних односа,
решавању међународних проблема политичке, економске, социјалне, културне или
хуманитарне природе, уз промоцију поштовања људских права и основних слобода за све,
без обзира на расу, пол, језик или вероисповест. Посебно бих желео да нагласим и
важност континуиране улоге у борби за равноправност земаља, али и у промовисању
различитих потреба држава чланица на међународном нивоу, нарочито када је реч о
друштвено-економским изазовима, чиме је Покрет несврстаних земаља постао

2/5

Учешћем у активностима Покрета несврстаних Србија настоји да пружи свој допринос и демонстрир
четвртак, 05. април 2018.

својеврстан заступник земаља у развоју.
Историјски договор и усвајање Агенде одрживог развоја до 2030. године као
свеобухватне визије развоја света представља изванредну прилику да се обезбеди боља
будућност човечанства, пре свега у правцу искорењивања сиромаштва и глади,
обезбеђивања инклузивног образовања и доступности здравства, смањења све веће
неједнакости у оквиру и између земаља, као и постојећег јаза између Севера и Југа.
Покрет несврстаних дели ту визију и у томе ћете увек моћи да рачунате на подршку
Србије.
Драги пријатељи,
Користим ову прилику да изразим дубоку захвалност бројним чланицама Покрета које
нису признале једнострано проглашену независност „Косова" и поштујући територијални
интегритет и суверенитет Републике Србије, остале доследне принципима међународног
права, Повеље Уједињених нација, као и резолуцији СБ УН 1244 (1999). Тиме сте послали
принципијелну и снажну поруку поштовања владавине права у међународним оквирима.
Бранећи свој суверенитет и територијални интегритет, Србија, поред међународног
права, брани и највиши ауторитет Савета безбедности Уједињених нација на плану
очувања међународног мира и безбедности. Желео бих да вас подсетим да Србија већ
целу деценију, посвећено и одговорно упозорава међународну заједницу на очигледну
опасност од једностраних потеза и указује да једнострано проглашена независност
"Косова" представља врло опасан и неприхватљив преседан који је, сведоци смо томе,
већ дао подстрек другим сепаратистичким и сецесионистичким покретима широм света.
Верујемо да унилатерализам води само у продубљивање сукоба, нестабилности и даље
поделе.
На Косову и Метохији присутни су и даље бројни изазови и веома комплексна
политичко-безбедносна ситуација, о чему сведоче и последњи догађаји од 26. марта, када
је у бруталној акцији специјалних јединица косовске полиције претучен и приведен
директор Канцеларије Владе Републике Србије Марко Ђурић, који је и главни преговарач
у дијалогу између Београда и Приштине, а повређено укупно 36 Срба. Ово потврђује
колико је положај српског и другог неалбанског становништва тежак, уз ограничену
слободу кретања, континуирана застрашивања и покушаје насилног исељавања Срба,
одсуство услова за остваривање основних права, угрожавање српске историјске,
културне и верске баштине, а онима који су напустили своје домове на Косову и Метохији
скоро неоствариво право на повратак. Упркос дуплим стандардима међународне
заједнице који се примењују у случају Србије, верујемо да морамо остати доследни
напорима за решавање питања Косова и Метохије мирним средствима и кроз дијалог,
како би се пронашло компромисно решење и постигао историјски договор са албанском
заједницом на Косову и Метохији. Такво решење мора да уважи интересе Србије и
потребе српске заједнице на Косову и Метохији.
Свесни смо да није лако онима који данас стоје уз Србију у њеној праведној борби за
очување територијалне целовитости и одбрани начела Повеље Уједињених нација.
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Свесни смо и да су многи од вас изложени разноврсним притисцима да признају
једнострано проглашену независност „Косова". Због тога, користим ову прилику да још
једном апелујем на вас да останете доследни у одбрани норми међународног правног
поретка и истрајете на позицији непризнавања, као и да наставите да се супротстављате
унилатералним покушајима тзв. Косова да афирмише аспирације за чланство у
међународним организацијама.
Република Србија стоји чврсто на становишту да државе које деле заједничке вредности
и које су опредељене за поштовање међународног правног поретка, треба да унапреде
сарадњу и узајамно се помажу у међународним форумима. Чврсто нас везује блискост
принципијелних ставова у прилог поштовања територијалног ннтегритета свих
међународно признатих земаља, чланица Уједињених нација и потреба поштовања
међународног права, У том смислу, поздрављамо одлуку чланица Покрета несврстаних
земаља, Бурундија и Суринама, да повуку признање, и очекујемо да у наредном периоду
исто учине и друге државе које су раније признале једнострано проглашену независност
„Косова".
Такође, поздрављамо што је Завршним документом овогодишње Министарске
конференције Покрета несврстаних земаља реафирмисано да ће чланице Покрета
поштовати територијални интегритет, суверенитет, политичку независност и
неповредивост граница држава чланица.
Поштоване колеге,
Дозволите ми да Вас подсетим да Влада Републике Србије од 2010. године, као посебан
допринос и подстицај учвршћивању односа са чланицама Покрета, успешно спроводи
пројекат „Свет у Србији". Опредељени смо за наставак програма стипендирања младих
из земаља чланица и посматрача Покрета несврстаних, како бисмо додатно оснажили
везе наших народа и допринели изградњи боље будућности за све. На билатералном
плану, нашу политику одликује снажна приврженост даљем развијању сарадње у
областима од узајамног интереса, посебно у економској, војној и културно-образовној
сфери.
Драги пријатељи,
У нади и најбољим жељама за будућност наших земаља и народа, промоцији наших
заједничких принципа и вредности, будите уверени увек можете да рачунате на искрено
пријатељство, добронамерност, моју личну подршку и партнерство Србије.
Хвала вам на пажњи и разумевању."

{youtube}DePnAXHDhuU{/youtube}
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{youtube}SxfCD7pJLqQ{/youtube}
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