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 Амерички председник Доналд Трамп објавио је да је одложио сусрет с данском
премијерком јер она није заинтересована за његову понуду куповине Гренланда.

  
  

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette
Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of
Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019    

 "Данска је веома посебна држава с невероватним људима, али због изјава премијерке
Мете Фредериксен, да није заинтересована да расправља о продаји Гренланда,
одлажем за неко друго време наш сусрет планиран за две недеље", написао је Трамп на
свом Твитер профилу.

  

Амерички председник је током викенда потврдио медијске написе да је његова влада
заинтересована за куповину тог ретко насељеног, највећег острва на свету.

  

Портпаролка данске краљевске палате казала је да је одлука америчког предсједника
Доналда Трумпу да откаже посету Данској изненађујућа.

  

Лене Балеби је рекла да краљевска породица, која је Трампа формално позвала да
посети Данску 2. и 3. септембра у склопу путовања по Европи, нема додатних
коментара.

  

Гренланд је великим делом независан, али Данска управља његовом спољном,
обрамбеном и монетарном политиком. И Данска и Гренланд су одмах одбацили Трампов
предлог.

  

"Гренланд није на продају. Гренланд није дански, Гренланд припада Гренланду. Надам
се да то није разматрано за озбиљно", казала је данска премијерка Мете Фредериксен о
понуди.
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Амерички председник је потом на Твитеру објавио фотомонтажу свог хотела на том
отоку с коментаром: "Обећавам да нећу ово направити на Гренланду", а у среду је на
Твитеру захвалио данској премијерки јер је својом искреношћу уштедила пуно времена
САД-у и Данској.

  

(Хина-Анадолија)
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