Данијел Сервер: Бајден ће се вратити традиционалној политици САД на Балкану - давање подршке
субота, 28 новембар 2020 16:56

Професор на вашингтонском универзитету "Џонс Хопкинс", Данијел Сервер, изјавио је
да верује да ће бити великих промена у америчкој спољној политици по доласку нове
админстрације и да ће се будући председник Џозеф Бајден вратити традиционалнијој
америчкој политици на Балкану.

"То је давање подршке територијалном интегритету и суверенитету свих држава,
укључујући Косово, Србију и Босну и Херцеговину, али не значи да ће будућа влада
игнорисати све потезе Трампове администрације", казао је Сервер за Глас Америке.

Према његовим речима, Вашингтон ће остати при идеји да би односи између Србије и
Косова требало да буду нормализовани и можда ће покушати да даље ради на
економској нормализацији, у оквиру које је споразум који је Трампова администрација
потписала у септембру у Белој кући мали корак у правом смеру.

1/2

Данијел Сервер: Бајден ће се вратити традиционалној политици САД на Балкану - давање подршке
субота, 28 новембар 2020 16:56

"Познато је да су, у основи, све земље Балкана посвећене такозваном мини Шенгену, а
мислим да ће за Косово и Србију бити лакше да остваре економску нормализацију ако то
чине све земље Балкана, односно ако то не буде засновано само на билатералној
основи", казао је Сервер.

Сервер додаје да очекује и подстицај за постизање политичког споразума Србије и
Косова заснованог на територијалном интегритету и суверенитету две државе, али
истиче да није сигуран да је то могуће постићи.

"Искрено говорећи, мислим да је Александар Вучић сасвим јасно ставио до знања да не
жели да буде председник Србије који ће признати Косово као независну и суверену
државу, а то је оно што је потребно за стварну нормализацију. Ако он то није спреман,
тај аспект ће бити одложен на велико разочарање косовских власти", каже Сервер.

На питање да ли верује да би Србија и Косово могли да постигну споразум у наредних
неколико месеци, као што то најављују високи званичници Европске уније, Сервер каже
да су дипломате плаћене да буду оптимисти, али да он то није.

"Нисам сигуран коме би у САД тај посао могао бити поверен у наредних неколико
месеци. Формирање нове администрације потрајаће до пролећа и тај процес неће ићи
лако, тако да мислим да ће за све бити потребно више времена. Потребно је да буде
постигнут добар споразум, а у овом тренутку то можда још није могуће", рекао је Сервер.

(Фонет, Глас Америке)
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