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 Предсједник Црне Горе Мило Ђукановић примио је данас, поводом Међународног дана
борбе против фашизма, антисемитизма и ксенофобије, делегацију Савеза удружења
бораца НОР-а и антифашиста Црне Горе на челу са предсједником Зувдијом Хоџићем,
саопштено је из његовог кабинета.

  

  "Предсједник је честитао СУБНОРУ обиљежавање јубилеја, 70 година од оснивања и
изразио увјерење у наставак сарадње државе са борачком организацијом на темељима
свијетле црногорске антифашистичке традиције коју његујемо и у овом времену.   

Указао је на значајну улогу СУБНОР-а и Антифашиста у свим преломним моментима
новије историје Црне Горе, посебно у процесу обнове независности и очувању
грађанског духа државе. Он је нагласио да је антифашизам темељ и данашње Црне
Горе којим се поносимо у свјетској заједници и којем смо истински посвећени и истрајни
у одбрани његових вриједности. Таква традиција обавезује нас, казао је Ђукановић, да
слободарске идеје преносимо и на млађе генерације у циљу економског и укупног
друштвеног развоја. Предсједник је истакао да је то и надаље једна од важних улога
СУБНОР-а, који захваљујући традицији и активностима има видан углед у црногорском
друштву", наводи се у саопштењу.

  

Делегација је, како се додаје, изразила очекивања да се посебним законом ријеши
положај и улога СУБНОР-а.
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"Такође, указали су на потребу истрајности државних органа у одлучном ставу да
се ријеше питања цркве и црквене имовине, али и уклањање цркве са Румије. Борци
и антифашисти осудили су догађаје везане за 1918. годину којима се велича
нелегитимна Подгоричка скупштина и њене одлуке које су довеле до укидања
црногорске државности.

  

Током разговора у којем су учествовали и потпредсједник Слободан Симовић и
генерални секретар Драган Митов Ђуровић, било је ријечи о пројектима СУБНОР-а
којима се његује традиција НОБ-а, али и успостављају нових међудржавних веза,
ширењу антифашистичких идеја, заштити спомен обиљежја, као и о актуелном
политчком тренутку", закључује се у саопштењу.

  

(Аналитика)
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