Селаковић: Многа искушења учврстила и ојачала пријатељство Србије и Парагваја
понедељак, 21. децембар 2020.

Министар спољних послова Републике Србије Никола Селаковић упутио је видео поруку
парагвајском шефу дипломатије Федерику Алберту Гонзалесу Франку, поводом 70.
годишњице успостављања дипломатских односа двеју држава.
Селаковић је истакао да Парагвај и Србија деле заједничке вредности, да желе да
продубљују сарадњу, не само на дипломатском и политичком плану, већ и када је у
питању трговина, те успостављање ближих и чвршћих културних, научних, спортских и
свих других облика сарадње који између две пријатељске државе могу да постоје.
Шеф српске дипломатије подсетио је да су односи две државе успостављени 1950.
године и нагласио да је Парагвај, као пријатељска земља, у прошлости успео да у тешким
и великим кризама не попусти у пријатељству према Србији и да остане наш добар
пријатељ и партнер, констатујући да многа искушења нису нарушила пријатељство две
државе, већ су га додатно учврстила и ојачала.
{youtube}OUSvJwS4ZwY{/youtube}
„Искрено смо и од срца захвални на великој подршци и разумевању које сте нам
пружали у тим тренуцима и коју нам пружате и данас, када се Србија труди да мирним и
дипломатским средствима очува и ојача своју политику инсистирања на поштовању и
очувању територијалног интегритета и државног суверенитета наше државе", рекао је
Селаковић.
Према његовим речима, подстакнути обележавањем за Србију
значајног јубилеја и трагајући за коренима пријатељства и добре сарадње, наишло се на
податак да је 1903. године, тадашњи председник Републике Парагвај Хуан Антонио
Ескура, одговарајући на поруку о ступању српског краља Петра I Карађорђевића на
престо, одговорио да ће се у будућности развијати још бољи и срдачнији односи између
две земље и да та сарадња свакако треба да поседује једну добру и светлу будућност.

Такође, министар је указао и да су у Парагвају, са истим мотивима - трагајући за
коренима добре и пријатељске сарадње, дошли до податка да је 1883. године постојала
коресподенција и комуникација између тадашњег шефа српске државе - краља Милана
Обреновића и парагвајског председника Бернарда Кабаљера.
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„Све је то наша добра, лепа прошлост којом се поносимо. Оно на шта данас можемо да
утичемо, јесте овај садашњи тренутак и јесу наши будући односи. А у тој будућности,
апсолутно сам уверен драге колеге и драги пријатељи, да, упркос великој географској
удаљености, можемо да учинимо много више на зближавању наше две државе", закључио
је Селаковић.
Министар иностраних послова Парагваја Федерико Гонзалес је у видео поруци шефу
српске дипломатије истакао је да је отворена нова етапа на путу продубљивања
пријатељских веза наших народа, заснованих на општим принципима, као што је
поштовање међународног права, а посебно стриктно поштовање принципа територијалног
интегритета, позиције коју је Парагвај чврсто заступао кроз своју историју.
Министар Гонзалес нагласио је потребу да наставимо заједнички рад на јачању наших
билатералних односа и интензивирамо активности које ће допринети просперитету и
добробити наших народа.
Иначе, поводом обележавања 70 година од успостављања дипломатских односа
Републике Парагвај и Републике Србије, 17. децембра је приређена и виртуелна изложба
„Никола Тесла, енергија за будућност" настала у сарадњи Музеја Николе Тесле са
Музејем ИТАИПУ Гуарани.
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