
Драган Шормаз: За Србију би било најбоље да се пре избора у САД заврши питање односа Београда и Приштине, уз помоћ Домалда Трампа и САД
среда, 19 јун 2019 13:46

За Србију би било најбоље да се пре избора у САД заврши питање односа Београда и
Приштине, уз помоћ Домалда Трампа и САД, изјавио је Драган Шормаз.

  

Шеф парламентарне делегације Србије у скупштини НАТО је у емисији Став ТВ О2 рекао
да би тек онда Трампова победа и освајање другог мандата Србији донели бенефите.

  

  

Он је истакао да председник Србије Александар Вучић ради на побољшању односа са
САД и да су резултати видљиви.

  

"За Србију је важно да има добре односе са САД и да постане кредибилан, лојалан и
предвидив савезник САД. Када смо били у тој позицији увек смо као држава и народ
напредовали. Време је да се ми са неким стварима реално суочимо као нација, као
народ, о томе је причао председник Вучић у парламенту и није било лако да каже све
што је изрекао, али то је оно што је будућност и што морамо да урадимо ако желимо да
идемо даље", нагласио је Шормаз.
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Како је рекао, Србија треба да постане чланица ЕУ и да одржава пријатељске односе и
са Русијом, Кином, Индијом, Бразилом и свима другима са којима може, али је приметио
да код нас постоји једна “лажна слика нечије моћи”.

  

Директор Центра за друштвени дијалог и регионалне иницијативе Милан Крстић,
гостујучи у емисији Став ТВ О2, сложио се да би било најбоље да се питање Косова и
Метохије реши пре председничких избора у тој земљи, уз помоћ Доналда Трампа, што би
амерички председник могао да представи као свој дипломатски успех.

  

Крстић је указао да Србија није више толико популарна тема у САД с обзиром да нисмо
више толико жаристе, али и оценио да би, ако додје до некаквог споразума између
Београда и Приштине, где би Америка била фактор који би допринео том споразуму,
Трамп сасвим сигурно то покушао да прикаже као свој спољно политички успех.

  

"Тиме би демонстрирао како је Америка утицај фактор у европском дворишту и како
својим билатералним приступом може да уради више него Европа кроз своју нормативну
моћ", рекао је Крстић.

  

(Танјуг)
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