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Република Српска има великог чувара и темељ свога постојања, а то је Дејтонски
споразум и то је за њу довољно, рекао је бивши министар спољних послова СР
Југославије Владислав Јовановић.

  

  

Јовановић је на Коларцу, гдје је одржао предавање о теми "Србија и Република Српска у
промијењеним геополитичким приликама", рекао да међународни фактори и неке стране
у самој БиХ поткопавају Дејтонски споразум и покушавају да ослабе Српску у њеним
правима и створе простор за неку врсту унификације земље, што би било, како је рекао,
потирање Српске.

  

"Чврсто држање слова Дејтона, а не прелазак са слова на дух, јер дух је испарљив и
може да се злоупотребљава на разне начине, јесте оно што је неопходно. С друге стране
гипка, разумна, и за међународни свет прихватљива дипломатска активност, јесте оно
што би требало да прати даљи ток догађаја", рекао је Јовановић, који је био и амбасадор
СРЈ при УН.

 Он је истакао да је Република Српска подвргнута притисцима, али да вријеме чини своје
и да 25 година постојања представља опипљиву реалност коју други хтјели, не хтјели
морају да поштују и прихвате.

  

Владислав Јовановић је оцијенио да је ситуација у свијету у динамичном развоју, али да у
промијењеним геополитичким приликама у којима би мултилатерализам замијенио
хегемонију једне или двије државе, има и нечег обећавајућег.

  

Према његовим ријечима, биће више учесника у међународној утакмици за утицај на
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Балкану, што је у принципу повољније него да буде само један или два и дозвољава
могућност маневрисања и јачања утицаја српског народа у цјелини, а не само Србије.
 "Предуслов за то јесте да будемо савесни у сагледавању својих интереса, стрпљиви у
праћењу промена, и јасни у погледу наших битних националних интереса и циљева",
оцијенио је Јовановић.

  

Он је указао да Србија није најмања на Балкану, али да је притиснута разним невољама,
тако да њен глас не може да дође до пуног изражаја као што може глас неких мањих
држава.

 "Динамика међународног развоја која је веома брза и бржа него икада до сада у
историји, је једна шанса. Али, ту има и подводних гребенова и опасности, што стално
треба имати у виду, значи не затрчавати се, повећавати број пријатеља, не стварати
непријатеље и кроз то афирмисати себе и своја права у околини и шире", рекао је
Јовановић.

  

Он је подсјетио да је Србија једна од само четири европске земље која је поред
Бугарске, Португалије и Данске, формирана као национална држава још у 12. и 13.
вијеку.

  

"И сада када имамо као суседе државе које су тек изникле, испада страшно неправедно
да се о Србији и Србима суди као о некаквим назадњацима и последњим у редовима који
треба да дођу за свечану софру која се зове Европа", рекао је Јовановић.

  

Он је истакао да Срби нису дефинисали на свеобухватан, изразит и увјерљив начин
стратегију националних интереса, и да у томе касне за другим народима у региону, који
имају врло јасно и чак агресивно дефинисане циљеве.

  

"Хрвати и Словенци имају јасно дефинисан циљ, толико дефинисан да су и своје
присуство у обе бивше Југославије сматрали само транзитним проласком на путу до
сопствене независне државе, а ми Срби, смо као прави ствараоци обе те Југославије
били велики наивци, дали смо и срце и тело тој држави, док су други радили по своме, и
ми смо остали као рибе на сувом, изненађени и заплашени шта се то десило", навео је
Јовановић.
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  Предавање у Коларчевој задужбини организовали су Српско просвјетно и културнодруштво "Просвјета" Београд и Представништво Републике Српске у Србији.  Предавању су присуствовали директор Представништва Републике Српске у СрбијиМлађен Цицовић, предсједник београдског одбора "Просвјете" Милимир Мучибабић,академик Алекса Буха, директор "Веритаса" Саво Штрбац и народни посланик уСкупштини Србије Миодраг Линта и други.  ИЗВОР: Срна
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