
Амбасада САД у Београду: Мапа Србије коју је амбасадор показао на предавању у основној школи је у службеној употреби у САД
петак, 19 април 2019 21:51

 На информацију да је амбасадор Кајл Скот у апатинској школи показао мапу Србије без
Косова, у Амбасади кажу да је реч о мапи која је у службеној употреби у САД.

  Како се додаје, став САД о Косову је познат, али додаје да је предавање било
посвећено Аризони и да нерешени односи Београда и Приштине нису поменути
ниједном.   

"Мапа Србије коју је амбасадор показао поредећи је по величини са савезном државом
Аризоном у којој се родио, је мапа која је у службеној употреби у Сједињеним Државама.
Политика Вашингтона по овом питању је добро позната", наводе у Амбасади за Танјуг.

  

Како истичу, посета школи је била фокусирана на географију и културу Аризоне,
укључујући и чињеницу да је Аризона три пута већа од Србије, без обзира на то, како
кажу, "да ли се рачуна са или без Косова".

  

"Нити један једини пут нису споменути нерешени односи између Косова и Србије", додају
у Амбасади.
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Самостални посланик Миладин Шеварлић поделио је данас са новинарима у Скупштини
Србије информацију да је Скот недавно у апатинској ОШ "Жарко Зрењанин" одржао
предавање и том приликом три пута показао мапу Србије без Косова и Метохије.

  

Шеварлић је упитао шта би се десило да је српски амбасадор у САД одржао предавање
тамо и "приказао мапу Америке без (Новог) Мексика, који неће постати део "велике
Албаније", али може постати део "великог Мексика".

  

Како је навео, на мапу коју је показо Скот реаговали су ученици узвикујући "Косово је
Србија", на шта је амбасадор, додаје Шеварлић, само променио слајд и наставио са
својим предавањем.

  

Амбасадор Скот је на свом налогу на Твитеру објавио да је 11.априла ученицима
апатинске основне школе одржао предавање на којем им је представио своју земљу.

  

''Данас сам у овом граду уживао представљајући своју државу ученицима ОШ 'Жарко
Зрењанин' и био део квиза 'Географија САД и ја', програмом @УСЕмбассyСербиа путем
којег ђаци из целе Србије имају прилику да боље упознају САД',' написао је Скот.

  

Из школе у Апатину нису били доступни за коментар, а Тањугу је речено да та установа
због ускршњих празника не ради до понедељка 22. априла.

  

Видети још:

  

Кајл Скот одржао предавање ученицима Основне школе „Жарко Зрењанин“ у
Апатину и показао им мапу Србије без КиМ, ученици негодовали и узвикнули -
"Косово је Србија"

  

(Б92)
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