Noaptea minții! În timp ce 300.000 de români/vlahi sunt supuși unui adevărat genocid cultural, ambasador
Scris de Belgrad, Serbia/Romanian Global News
Duminică, 06 Octombrie 2019

Ambasada (României) urmarește atent poziția minorității române și se poate constata un
progres semnificativ în realizarea unor chestiuni și un progres în colaborarea la toate nivelele
de putere, dar există spațiu de progres în continuare, care se poate realiza print-o muncă în
continuare în realizarea planului de acțiune în ceea ce privește drepturilor minoritare, a
declarat ambasadorul României la Belgrad, Oana Cristina Popa citată de https://www.ljudskapr
ava.gov.rs
, preluat
de corespondentul Romanian Global News din Timoc.

Lideri ai românilor/vlahilor din Timoc au precizat pentru corespondentul Romanian Global News
că declarația ambasadorului României este halucinantă și întreabă Bucureștiul dacă nu cumva
doamna ambasador reprezintă interesele Serbiei în ambasada României la Belgrad?

"În timp ce drepturile noastre sunt călcate în picioare, presiunile la care suntem supuși au
crescut în intensitate și sunt asemănătoare ca cele de pe timpul regimului Miloșevic, în timp ce
copiii noștri nu învață în limba română, nu avem mass-media în limba română, autorizații pentru
construcția de biserici nu ni se dau, peste satele noastre sunt trimise companii chineze care ne
distrug satele, ambasadorul țării mamă consideră că există un progres! Lucrul asta pentru noi
este ca un cuțit înfipt în spate. Numai că nu îl infige numai în spatele nostru ci și în spatele
României și intereselor sale legate de păstrarea identității noastre!", a declarat dr. Predrag
Balașevic, Președintele Partidului Neamului Românesc din Serbia.

Declarația a fost prilejuită de întâlnirea dintre Directoarea cancelariei Guvernului sârb pentru
drepturile omului și a minorităților naționale, Suzana Paunovic, cu ambasadoarea României în
Belgrad Oana Cristina Popa, cu care a vorbit despre situația comunității minoritare a românilor
din Serbia, despre colaborarea în domniul culturii, tradițiilor, învațamântului, folosirii oficiale a
limbii și scrierii în românește.
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Paunovic, evident, a mulțumit României pentru susținerea Serbiei în drumui spre Uniunea
Europeană și a lăudat prietenia istorică (unde o fi aia!!!! n.r) subliniind că anul acestea se vor
marca 140 de ani de la stabilirea relaților diplomatice dintre doua țări.

"Colaborarea Cancelariei pentru drepturile omului și a minorităților naționale, în fruntea careia
mă gasesc eu, cu reprezentanții Consiliului national al minorități române întodeauna a fost bună
și constructivă" a declarat Păunovic, facând referire la cei 35.000 de mii de români din
Voivodina și eludând subiectul celor 300.000 de români/vlahi din Timoc care nu se bucură de
niciun drept.

Paunovic se mai și laudă spunând că realizarea planului de acțiune al Guvernului, care se
realizează de trei ani, a dus la înbunatațirea poziției a tuturor minorităților care traiesc în
Serbia!!!

"Va stăm la dispoziție și dorim să împarțim cu dumneavoastră experiența noastră în drumul
vostru spre intergrarea în Uniunea Europeană", a subliniat ambasadoarea României în Serbia,
Oana Cristina Popa. Ambasadoarea a accentuat inportanța viitoarei întâlniri a Comisiei mixte de
la București și a subliniat că la această întălnire se va discuta în privința realizării drepturilor
celor doua minorități și se va discuta despre pașii urmatori ai Comisiei mixte. Adică iar vorbe,
iar promisiuni (citește minciuni spuse de partea sârbă) și iar partea română care va înghiți pe
nemestecate minciunile...
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