
Руски народ се данас суочава са истим изазовима са којима се суочавао српски народ на крају XX и на почетку XXI века

Пише: Закључци са округлог стола „Србија и Русија – нови изазови за старе савезнике“
четвртак, 19 мај 2022 08:06

  

Имајући у виду да су 9. и 16. маја 2022.године, у Београду одржана два округла стола на
тему

  „Србија и Русија — нови изазови за старе савезнике”,  

учесници округлог стола су усвојили једногласно следеће закључке: 

  

1.  Српски народ је дубоко свестан улоге и значаја Русије коју је имала у процесу
ослобођења српског и словенских народа;

  
  

Сматрамо скандалозним — до мере издаје српских националних интереса — сваки
поступак званичне Србије којим би Република Србија прихватила или се сагласила са
било којим мерама политичке или економске природе, а које су усмерене против Руске
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Федерације и Белорусије

    

2.  Србија и Срби су свесни и захвални за пријатељство Руса и Русије у тешким и
трагичним процесима распада СФРЈ, а посебно за деловање Руске Федерације у циљу
очувања територијалног интегритета и суверенитета Републике Србије;

  

3.  Пријатељски и братски односи српског и руског народа, до те мере су историјски
потврђени, да савезништво између два народа сматрамо нераскидивим;

  

4.  Последњи догађаји и изазови пред којима су се нашли Русија и руски народ на својим
историјским територијама, указују да је руски народ суочен са истим изазовима са којима
се суочавао српски народ на крају XX и на почетку XXI века;

  

5.  Српски народ изражава солидарност са руским народом у напорима које предузима
Руска држава у одбрани националних интереса;
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    Осуђујемо потезе званичне Србије која је у органима УН гласала за осуду РускеФедерације и њено избацивање из Комитета за људска права    6.  Осуђујемо потезе званичне Србије која је у органима УН гласала за осуду РускеФедерације и њено избацивање из Комитета за људска права;  7.  Сматрамо скандалозним — до мере издаје српских националних интереса — свакипоступак званичне Србије којим би Република Србија прихватила или се сагласила сабило којим мерама политичке или економске природе, а које су усмерене против РускеФедерације и Белорусије;      УЧЕСНИЦИ ОКРУГЛОГ СТОЛА  09. мај 2022.године;  1. Проф др Слободан Рељић, универзитетски професор;  2. Проф др Јован Јањић, Универзитетски професор;  3. Бошко Обрадовић, Српски покрет „Двери“;  4. Ђорђе Вукадиновић, аналитичар, НСПМ;  5. Данило Тврдишић, новинар;  6. Младен Обрадовић, „Светосавски покрет Образ“,„Срби за Русе“;  7. Др Душан Достанић, Инситут за филозофију и друштвену теорију;  8. Др Слободан Јанковић, Српски демократски савез;  16 мај 2022.године;  9. Проф др Зоран Чворовић, професор универзитета;  10. Биљана Живковић, књижевник;  11. Млађан Ђорђевић, покрет „Ослобођење“;  12. Др Стеван Гајић, Институт за европске студије;  13. Микица Илић, Сремска Митровица, књижевник;  14. Др Исак Давидов, Нови Сад, правник;  15. Др Горан В. Ђорђевић, адвокат, Српски демократски савез;  16. Марко Јоксић, адвокат, Српски демократски савез;  Видети још:  Округли сто "Србија и Русија - нови изазови за старе савезнике": Увођењем санкцијаРусији Србија би се исписала из историје!
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