ДОБРОДОШЛИ
У МЕСЕЧНИ БИЛТЕН ДИПОС-а!
У окружењу у којем се дипломатске, привредне и културне активности и даље
одвијају под ограничењима вируса COVID -19, у мартовском билтену осврћемо се на
билатералне односе и пријатељства Србије и Грчке, Туниса и Пакистана, земаља које
су у овом месецу обележиле своје националне празнике.
Осмог марта подсетили смо се на значајна достигнућа жена у развоју друштва. Уз
највећу подршку њиховој равноправности у будућем периоду, подсећамо се и права
која су установљена у неким од ових земаља током историје.
Упознајемо вас и са једном од ретких грађевина романтичарског духа у Београду из
фонда којим управљамо – Шкаркином вилом, која заузима изузетно место у
београдској међуратној архитектури. Пројектовао ју је Драгиша Брашован, једна од
водећих личности српске архитектуре. Уз Генчићеву кућу, она представља
најуспелији пример Брашованових градских вила.
Уживајте!

Република Србија и Република Грчка

ПРИЈАТЕЉСТВО ЈЕ У ОСНОВИ ПАРТНЕРСТВО
- Аристотел
Грчки и српски народ први пут у историји се сусрећу доласком Срба на Балкан у
седмом веку.
Тековине античке Грчке наставиле су да живе под окриљем Византије, чији је утицај
на историју српске државе био немерљив. Док је са једне стране Србија успела да
постане независна на рачун византијске територије, развој наше културе,
образовања, здравства, архитектуре, религије и уметности поникао је на
византијским основама.
1453. године Мехмед II Освајач покорио је Цариград. Овом приликом погинуо је и
последњи византијски цар, Костантин Драгаш, чија је мајка била српског порекла.
На овај начин су симболично и Византија и Србија нестале са балканске сцене као
независне и јаке државе и пале под турску власт наредних пет векова.

Споменик византијском цару Константину Драгашу

Повезаност две земље у почецима отпора Османлијама
уткана је у лику грчког револуционара Риге од Фере
(1757-1798). Његова визија за братимљење балканских
народа и учвршћивање човечанских вредности слободе
и демократије надахнула је зачетнике и грчког и српског
устанка против Турака.
Овај револуционар је заточен и убијен у Небојшиној кули
у Београду, која је данас претворена у музеј
ослободилачких борби Срба и живота Риге од Фере. До
Првог светског рата он је био једина страна личност којој
је додељена улица у Београду.
Рига од Фере

Партнерство Грчке и Србије кроз векове
Модерна Грчка настала је 1830. године након победе у рату за независност против
Османлијског царства. Први уговор између Србије и Грчке потписан је 1867. године,
којим су кнез Михаило Обреновић и краљ Ђорђе I поставили темеље будуће
сарадње. Дипломатско представништво Грчке у Београду је отворено 18. јануара
1879. године.
Краљ Александар Обреновић је присуствовао отварању првих модерних
олимпијских игара одржаних у Грчкој 1896. године. Краљ Петар II Карађорђевић се
пред крај Другог светског рата оженио грчком принцезом Александром 20. марта
1944. године, која је уједно била последња југословенска краљица.
Иако је ратовала против Византије, Србија никада није била у сукобу са Грчком. Ове
земље су биле савезнице најпре у балканским, а затим у оба светска рата.
Једно од највећих сведочанстава о пријатељству две земље везује се за Солунски
фронт. Хиљаде српских војника, доведених на ивицу смрти, прихваћено је на Крфу,
названом Острво спаса, где је био организован и рад српске владе. По завршетку
рата одлучено је да се сви погинули војници сахране на заједничком гробљу Зејтинлику.
Најдирљивија сећања на овај период
данас живе у лику чувара, домаћина и
водича
Зејтинлика
Ђорђа
Михаиловића. Његов деда је био први
чувар гробља, солунски добровољац
Саво Михаиловић, Србин из Грбља код
Боке Которске, док је отац, Ђуро
Михаиловић, током Другог светског
рата сачувао гробље и његове
реликвије од нацистичке пљачке.
Две земље су биле и савезнице у
Другом светском рату. Током НАТО
бомбардовања 1999. године, Грци су
организовали протесте у Атини. Данас је Грчка међу неколико чланица НАТО и ЕУ
које нису признале једнострано проглашену независност Косова и Метохије. Ова
земља је била уздржана приликом гласања о пријему Косова у UNESCO 2015. године.
Ђорђе Михаиловић

(Извор: Svetisrdj, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Снажно политичко партнерство две земље ојачано је и бројним економским и
културним везама које се константно унапређују.

Више о партнерству Грчке и Србије прочитајте на нашем блогу.

Дан Пакистана

ЛАХОРСКА РЕЗОЛУЦИЈА
И ДЕВОЈЧИЦА КОЈА ЈЕ ПРОМЕНИЛА СВЕТ
Пакистан обележава 23. март као национални празник, у знак сећања на Лахорску
резолуцију из 1940. године и на усвајање првог Устава Пакистана 23. марта 1956.
године. Лахорска резолуција је позвала на формирање независне федерације
провинција с муслиманском већином у тадашњој Британској Индији. Овим
документом су постављени темељи будуће државе.
Данас је Пакистан шеста најмногољуднија
земља на свету, са више од 200 милиона
становника и једна од шест нуклеарних
сила. Током своје историје, земља се
борила
за
постизање
политичке
стабилности и одрживог друштвеног
развоја.
Значајан допринос напретку пакистанског
и глобалног друштва недавно је остварила
шеснаестогодишња
девојчица
из
Пакистана – Малала Јусуфзаи. Постала је позната широм света као најмлађа
добитница Нобелове награде, заслужене због своје борбе за едукацију девојчица у
пакистанском друштву.
У аутобиографском делу ,,Ја сам
Малала“ она описује како је 2009.
године почела писање блога под
псеудонимом о све већим војним
активностима талибана у свом
родном граду и о страховима да ће
њена школа бити нападнута. Након
откривања
њеног
идентитета,
Малала и њен отац Зиаудин
наставили су да се залажу за право
на образовање. Деветог октобра 2012.
године
талибани
су
покушали
Малала Јусуфзаи
атентат на девојчицу док се враћала
из школе. Игром случаја је преживела, а захваљујући пожртвованости пакистанских
и британских лекара се опоравила.
Њен случај је подстакао преко два милиона становника Пакистана да потпишу
петицију за омогућавање права на образовање, а Народна скупштина ускоро је
ратификовала и први пакистански Закон о праву на бесплатно и обавезно
образовање. Генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутереш именовао је
Малалу за Гласника мира Уједињених нација 2017. године ради подизања свести о
значају образовања девојчица.
Малала Јоусафзаи постала је међународни симбол борбе за образовање девојчица,
а њени поступци и речи надахнуће и инспирација људима широм света.
Више о Пакистану прочитајте на нашем блогу.

Дан независности Туниса

УЛИЦЕ ЗА СЕЋАЊА И СУСРЕТЕ
Тунис је постао независна држава 20. марта 1956. године, као монархија на челу са
Бегом Мухамед VIII ал-Амином као краљем Туниса. Премијер Хабиб Бургиба је
срушио монархију 1957. године и успоставио једнопартијску државу чији је постао
председник.
Бургиба је борбу за независност Туниса званично
почео
1934.
године,
када
је
заједно
са
истомишљеницима основао нову странку Нео Дестур,
у којој је изабран за генералног секретара. Он је
подстицао Тунижане да се супротставе колонијалним
француским властима, па је често привођен и
затваран.

Хабиб Бургиба

Хабиб Бургиба остао је на председничкој функцији 31
годину. Био је један од главних арапских лидера који
се залагао за умереност у исламском свету.

Бургиба је обликовао нову републику у складу са својом личном визијом. Увео је
бројне грађанске законе. Значајне новине везано за права жена усвојене су
Кодексом о личном статусу из 1956. године, прилично радикалним документом за
своје доба којим је, између осталог, забранио полигамију, пружио женама правну
равноправност са мушкарцима, омогућио им да покрену развод, увео законски
минималан узраст за ступање у брак и дао женама право на образовање. Школски
систем је проширен широм земље, а наставни план је модернизован како би се
смањио верски утицај. У његово време Тунис је постао једна од најлибералнијих
исламских земаља.
Билатерални односи Туниса и Србије
Тунис је био чланица Покрета несврстаних, а
председник Бургиба је неговао блиске односе са
председником Јосипом Брозом Титом, једним од
оснивача
Покрета.
Присуствовао
је
Првој
конференцији Покрета несврстаних одржаној од 1. до
6. септембра 1961. године у Београду. Југославија је
пружила политичку подршку туниској борби за
независност у оквиру организације УН и била једна од
првих земаља које су успоставила дипломатске односе са Тунисом. 1965. године
председник Бургиба је постао почасни грађанин Београда.
Маја 2019. године у Београду је отворена и Туниска улица. С друге стране, у Тунису је
отворена Улица Србија и откривена спомен-плоча посвећена српским војницима
страдалим у туниском граду Бизерти током Великог рата.
На овај начин симболично су отворени нови путеви за неговање пријатељства и
развоја добрих односа две земље у будућности.
Више о билатералним односима Туниса и Србије сазнајте на нашем блогу.

ПРИЧЕ ИЗ НАШЕ РИЗНИЦЕ ЗДАЊА
– ШКАРКИНА ВИЛА
Кућа чешког инжењера Рихарда Шкарке, директора филијале Прашке кредитне
банке у Београду, изграђена је 1926-1927. године, као репрезентативна градска вила.
Пројектовао ју је Драгиша Брашован, једна од водећих личности српске архитектуре
између два светска рата. Вила представља пример архитектуре београдског
грађанског друштва и дело је Брашовановог предмодернистичког периода.
Шкаркина вила је објекат значајне архитектонске и културно-историјске вредности.
Уз Генчићеву кућу, она представља најуспелији пример Брашованове архитектуре
градских вила, а као једна од ретких грађевина романтичарског духа, заузима
изузетно место у београдској међуратној архитектури.
Године 1927. фасада Шкаркине виле добила је награду као једна од најлепших
фасада у Београду. Као објекат значајних архитектонских и културно-историјских
вредности, Шкаркина вила проглашена је за споменик културе 2002. године.
Данас се у овој грађевини налази Амбасада Белорусије.

Утисци и препоруке:
„Обезбеђење оваквог окружења
је и највећа плакета коју смо добили,
нешто што до сада за нас нико није урадио“
Божидар Маљковић,
председник Олимпијског комитета Србије

Да ли сте знали?
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