ПРОЈЕКАТ 2.

“Црна Гора и НАТО”
- округли сто на тему „Црна Гора и НАТО“На округлом столу, у организацији Мировног покрета „НЕ У РАТ-НЕ У НАТО“ на тему
„Црна Гора и НАТО“, учествовао је ЕВРОАЗИЈСКИ БЕЗБЕДНОСНИ ФОРМ, по позиву
организатора.
Округли сто одржан је у Подгорици 01.12.2016. године у просторијама Матице српске.
Из ЕВРОАЗИЈСКОГ БЕЗБЕДНОСНОГ ФОРМА на конференцији су учествовали:
1. Проф. др Митар Ковач,
2. Проф. др Спасоје Мучибабић,
3. Мр Миленко Лаловић и
4. Стојан Батинић.
Као сарадник форума учествовао је Боривоје Оровић.
Испред домаћина су учествовали:
1. Проф. др Владимир Божовић, председник извршног одбора Матице српске у Црној
Гори,
2. Андрија Мандић, председник Нове српске демократије,
3. Милан Кнежевић, председник Демократске народне партије,
4. Славен Радуновић, потпредседник Нове српске демократије и председник Одбора
за европске интеграције у Скупштини Црне Горе,
5. Бошко Вукићевић, један од осниовача „Покрет Слобода народу“ и
6. Игор Дамјановић, међународни координатор покрета „НЕ У РАТ-НЕ У НАТО“.
Излагања-саопштњења су проведена у складу са Планом.

На округлом столу, поред једног броја уважених званица и грађана, били су присутни
представници руске Амбасаде у Црној Гори.
У предвиђеном времену за постављање питања, одређени број присутних поставио је
питања која су се углавном односила на последице укључења Црне Горе у НАТО и
потребу организовања референдума на коме би се народ демократски изјаснио да ли је за
приступање Црне Горе у НАТО, на што су им присутни дали одговоре. Суштина
постављених питања и одговора указује на погубност укључивања Црне Горе у НАТО из
више аспеката.
Пре округлог столе проф. др Митар Ковач дао је интервију Српској РТВ Црне Горе.

ТРИБИНА НА ТЕМУ ПОСЛЕДИЦЕ ЕВЕНТУАЛНОГ
УКЉУЧЕЊА У НАТО ПОД НАЗИВОМ „ПАМТИМО“
На трибини под називом „ПАМТИМО“, у организацији Мировног покрета “НЕ У РАТ-НЕ
У НАТО“ учествовао је и ЕВРОАЗИЈСКИ БЕЗБЕДНОСНИ ФОРУМ као суорганизатор.
Трибина је одржана 12.02.2016. године у Подгорици у крипти Саборног храма Христовог
васкрсења.
Испред ЕВРОАЗИЈСКОГ БЕЗБЕДНОСНОГ ФОРУМА учествовали су:
1. Проф. др Митар Ковач
2. Мр Миленко Лаловић и
3. Стојан Батинић.
Испред домаћина су учествовали:
1. Владика будимљанско-никшићки Јоаникије
2. Андрија Мандић, председник Нове српске демократије
3. Милан Кнежевић, председник Демократске народне партије
4. Гојко Раичевић, председник Мировног покрета „Не у рат-не у НАТО“ и
5. Миајло Бацковић, свештеник-председник Братства православне омладине Црне
Горе.
У склопу трибине у крипти Храма приказана је изложба фотографија о последицама
дејства НАТО пакта 1999.године на простору Савезне Републике Југославије.

На почетку трибине приказан је кратак филм о последицама дејства НАТО пакта 1999.
године на простору Савезне Републике Југославије.

ОСНОВНЕ ПОРУКЕ СА ТРИБИНЕ:





Власти Црне Горе као да су избрисале 1999. годину из свог памћења и непреболне
ране задобијене од дејства НАТО пакта,
Основни проблем у Црној Гори је што нема правог дијалога, посебно на тему
(не)приступања НАТО-у. Народ је изложен најмонструозниој кампањи власти
која користи методе притиска на медије и манипулише својим медијима, „а
све новцем грађана, пљачкајући грађане, не водећи ни најмање рачуна о
народном осјећању и памћењу“,
На делу је покушај уласка НАТО-а у Црну Гору, а не Црне Горе у НАТО, те
доношење било какве одлуке по том питању мимо одлуке народа неће
произвести ништа добро ни Црној Гори, нити НАТО-у,



Већина грађана у Црној Гори се залаже за неутралност када је у питању однос
према војним савезима и референдумско изјашњаванје по овом питању,



Евентуалним уласком у НАТО Црна Гора не само да не би била равноправна
чланица те агресорске асоцијације, „већ миш испод стола, а никако ни пас ни
мачка…“,



На сцени је покушај распарчавања српских етничких простора, са
тенденцијом да се они национално означе другим именом,



У наредном периоду све три српске земље Црна Гора, Србија и Република
Српска, ће бити изложене безбедносним изазовима,



НАТО зна став јавног мњења. Знају да су омражена организација. Знају да и
поред све пропаганде немају подршку грађана на српским прострима. То зна и
Европска унија, која је суштински тамница за мале државе, са марионетским
режимима,



Црна Гора не жели да буде члан злочиначког и антицивилизацијског ратног савеза,
не жели да буде у фронту против себе, против Србије, против Русије – и против
здравог разума,



Добијањем позивнице за чланство у НАТО Црна Гора нашла се на корак од
провалије, брисања историје, Царевог лаза, рушења Цетињског манастира,
минирања Острога, и свега оног што је кроз векове била,



НАТО је насиљем створио квази државу коју зову „Косово“,



Црногорски народ није ничија агентура, не ради за ничију државу, већ за добро
потомства свог народа, следећи Светог Петра Цетињског, свесни ко је наш
историјски заштитник, ослоњени на велику и снажну Русију,



Охрабрују последње иницијативе које долазе из Русије, и позив водећим државама
НАТО-а, да заједно гарантују војну неутралност Црне Горе,



Издаја има свој континуитет, једнако као и отпор према непријатељима код
народа Црне Горе. Никад нико са Запада није ни хранио, ни бранио, нити
штитио Црну Гору, али зато јесте братска Русија, без чије помоћи не би било
ни државе Црне Горе, као ни православља,



За балканске народе у овом тренутку најбоље решење је да се издигну изнад Истока
и Запада, и Западу буду Исток, а Истоку – Запад, у војном смислу бирајући
неутралност.

Посебну помоћ пружила је Митрополија црногорско- приморска и старешина Саборног
храма са својим особљем.
Трибину је пратио значајан број представника медија.

