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 У најбољем америчком интересу је да помогнемо Србији да оствари пуноправно
чланство у Европској унији (ЕУ), што је најбољи начин и да се осигура стабилност на
Западном Балкану, изјавио је ФоНету амбасадор САД у Београду Ентони Годфри, али је
поручио да је разочаран одлуком дела опозиције да бојкотује предстојеће изборе.

  

Он је објаснио да га је председник Доналд Трамп послао у Србију да побољша односе
две земље и уради оно што може на већој стабилности у региону, истичући да је срећан
што је овде и почаствован што је номинован.

  

"Желимо да Србија буде просперитетна, стабилна земља, у којој људи имају право да се
искажу, говоре слободно, започињу послове и раде заједно", нагласио је Годфри.

  

Упитан о томе какву су му утисци о Србији, властима, опозицији и слободи медија, јер је
овде довољно дуго да је све то и лично могао да види, он је одговорио да је почео да
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формира утиске.

  

Признаје, међутим, да је "још у фази учења и да има доста ствари које би требало да
научи".

  

"Али, моје колеге су ме упозориле да постоје значајни изазови, посебно у простору
медија. Важно је да у периоду пред наредне изборе сви људи буду у могућности да чују
сва мишљења", поручио је Годфри.

  

Њему се чини да би пред наредне изборе требало унапредити слободан приступ
медијима, због чега, заједно са ЕУ и ОЕБС, ради са Владом Србије да обрати више
пажње на то.

  

Годфри не мисли да је медијско окружење задовољавајуће да би сви у предизборном
периоду разумели шта се догађа у земљи.

  

На питање о дијалогу Београда и Приштине, он је рекао да се нада да ће ускоро бити
настављен.

  

"По мом мишљењу, штета је изгубити све ово време. Надамо се да ће се брже
напредовати", рекао је Годфри.

  

Како је подсетио, "председник Трамп је јасно нагласио да жели да ово буде приоритет
за САД и због тога је именовао амбасадора Ричарда Гренела за свог специјалног
изасланика, а такође имамо специјалног изасланика за остатак Балкана Метју Палмера".

  

"Много је политичке енергије коју САД улажу по овом питању. Желимо да видимо да
људи у региону разумеју и виде да кроз њихов економски интерес овај проблем може
бити решен", изјавио је Годфри.
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Дивим се приступу који председник Вучић и премијерка Брнабић предузимају. Они
поштују односе Србије и Црне Горе, препознају да је ово напето време и да су односи
много важнији, него неколико политичких питања

    

Упитан о догађајима у Црној Гори, он је одговарио да је Црна Гора друга земља, сигуран
да би његове колеге у Подгорици биле у могућности да одговоре на питање о тамошњој
ситуацији.

  

"Могу вам рећи да се дивим приступу који председник Вучић и премијерка Брнабић
предузимају. Они поштују односе Србије и Црне Горе, препознају да је ово напето
време и да су односи много важнији, него неколико политичких питања", истакао је
Годфри.

  

Како је објаснио, "начин на који ми видимо овај нови закон је да нико нема намеру
да утиче на право људи да верују онако како желе да верују и да нико не жели да
одузима ничију имовину од било кога".

  

"Хајде да будемо обазриви, да имамо своје мишљење, а не да други људи формирају
мишљење за нас. Ово је важан однос и мислим да ће наставити да се развија", рекао је
Годфри.

  
  

Начин на који ми видимо овај нови закон је да нико нема намеру да утиче на право људи
да верују онако како желе да верују и да нико не жели да одузима ничију имовину од
било кога

    

На констатацију да је у овом тренутку извесно да ће скоро сва опозиција у Србији
бојкотовати изборе, он је узвратио да је разочаран таквом одлуком.
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"Наша позиција није промењена, ту смо јасни. Разочарани смо одлуком опозиционих
партија да бојкотују изборе. Мислимо да је важно да људи у Србији буду у могућности да
самостално доносе одлуке", нагласио је Годфри.

  

Како је предочио, одузети људима право да "самостално доносе одлуке не доприноси
демократском развоју Србије".

  

Годрфи "признаје и мисли да се сви слажемо да су неке одлуке које је опозиција донела
присутне и значајне".

  

Понавља, при томе, да је највише забринут око слободе медија и слободног приступа
медијима.

  

"Студије које смо видели, сугеришу да власт има значајну предност у томе да њено
мишљење буде видљиво. Али се надамо и радимо на томе да покушамо да побољшамо
ситуацију у тој области", додао је Годфри.

  

Поводом посете југу Србије, он је истакао да је заинтересован за то како ће се то
подручје развијати и како ће Србија наставити даље према чланству у ЕУ.

  

(Танјуг)
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