Обележен Дан Африке
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Обраћање првог потпредседника Владе Србије и министра спољних послова Ивице
Дачића на прослави Дана Африке:
„Ваше екселенције
Даме и господо,
Драги пријатељи,
Изузетна ми је част да присуствујем данашњој свечаној церемонији прославе Дана
Африке.
Користим ову прилику да, пре свега, захвалим на изузетном гостопримству које ми је
указано приликом мојих посета афричким земљама протеклих година, да најавим да ћу
наставити са том лепом традицијом и да ћу се потрудити да у будућности посетим и
земље у којима нисам био. Увек ми представља велико задовољство да угостим у
Републици Србији челнике афричких држава, затим своје колеге министре спољних
послова, као и друге представнике вашег континента.
{youtube}PecjYYtS154{/youtube}
У Србији постоји дуга традиција прослављања Дана Африке, који наши афрички
пријатељи славе као свој празник, а од 2017. године и званично обележавамо 25. мај као
Дан пријатељства са народима Африке. Тај дан је за нас симбол наше искрене жеље да
негујемо и брижљиво градимо односе са Африком и зато смо одлучили да га уврстимо у
календар најважнијих дана у години.
Република Србија је поносна на своју сарадњу са афричким земљама која датира од
почетака формирања Покрета несврстаних, јер су наши односи увек били засновани на
чврстим темељима заједништва, узајамног разумевања и подршке, сарадње и
солидарности. На основу бројних историјских веза између наших земаља и народа,
можемо градити односе не само ближе сарадње и још већег разумевања, већ и односе
стратешког партнерства у чијој основи је мирољубива и одмерена спољна политика,
базирана на поштовању међународног права и основних начела повеље УН-а.
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Из наведених разлога наши односи имају будућност која обећава, јер је Република Србија
снажно опредељена за развој свестране сарадње са афричким земљама и, у складу са
својим могућностима, посвећено ради на даљем јачању политичких и економских веза,
али и веза у области културе, образовања, спорта и других сфера од заједничког
интереса.
Са пажњом пратимо и рад кровне организације Африке – Афричке уније, где Република
Србија има статус посматрача и подржавамо напоре организације ради остварења
стратешких циљева, укључујући обезбеђивање мирне и сигурне будућности,
искорењивање сиромаштва и болести, очување и јачање културног идентитета, као и
политичко, економско и културно уједињавање континента.
Желим да истакнем да нас, када је у питању Афрички континент, радује сваки успех и
напредак у том региону. Стварање уједињеног и снажног континента, као глобалног
фактора и партнера је нешто што Африка и њени народи, сасвим сигурно заслужују.
Блиска сарадња држава чланица Афричке уније показује политику коју Република Србија
подржава, а то је да се сви проблеми афричког континента морају решавати у Африци.
Брину нас, с друге стране, међусобно неразумевање и несугласице наших пријатеља, а у
Африци само пријатеље имамо, и у том смислу подржавамо покренуте иницијативе
Уједињених нација, Афричке уније и регионалних заједница ради постизања мира на
континенту. У том смислу, Република Србија жели да пружи свој допринос у решавању
проблема. Са жељом да их будућности буде што мање, овом приликом најављујем да ћемо
наставити да учествујемо у мировним мисијама на континенту, као и у хуманитарним и
развојним активностима али и са стипендирањем афричких студената на универзитетима
у Републици Србији.
У сарадњи са свим афричким државама и организацијама, желимо да градимо бољу
будућност.
Живела Србија, живела Африка!"
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