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НАТО и Србија имају исте стратешке циљеве и можемо да радимо заједно као партнери,
изјавио амбасадор САД Кајл Скот на 6. Београдској НАТО недељи.

  

"Србија није чланица НАТО и не жели да то постане , али ми смо овде из два разлога и
то да постигнемо заједничке циљеве и партнерство. НАТО је посвећен миру, заједничким
вредностима и владавини права, а Србија је битан партнер и она ће допринети
стратешким циљевима да се постигне снажна и дуготрјна стабилизација Србије и
региона" , казао је Скот.

  

  

Скот је додао да Америка Србију сматра виталним партнером и рекао да је Србија
једина земља у којој се НАТО појавио као отворени ратни непријатељ, али је сада
ситуција промењена и то, каже, даје оптимизам по питању мира у целом региону и мира
између Београда и Приштине.
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“Најочигледнија улога НАТО у региону јесте да осигурамо сигурност и стабилизацију, а
исте циљеве има и Србија. Захваљујући Резолуцији 1244 и повељи 4 УН, Кфор је војна
организација која се стара да постоји мир и слобода кретања за све заједнице на КиМ.
САД има највише војника и то радимо како бисмо се постарали да шви грађани Косова
имају мир и да буду сигурни”, рекао је Скат.

  

  

Навео је и да Србија има право да буде поносна на своју историју и на победе у Првом и
Другом светском рату и додао да је НАТО и САД драго што су били партнери са Србијом
у тим двема великим победама.

  

“Партнери смо и данас. Кроз НАТО, али и кроз наше билатералне односе, кроз нашу
економску помоћ, кроз подршку владавини права, слободама, подршку безбедности и
желим да захвалим председнику Вучићу што је ставио тачку на генерацију немира и што
је започео рад на превазилажењу психолошких баријера и проналажењу мирне
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будућности за цео регин”, навео је амерички амбасадор.

  
  

Jedina zemlja u kojoj je @NATO  bio angažovan u svojoj istoriji upravo je organizovala jednu
od najvećih NATO vežbi. Ko kaže da Balkan ne može da se promeni? 
#BelgradeNATOWeek
pic.twitter.com/qx8awV2Cfh

  — Kyle Scott (@usambserbia) November 8, 2018    

Роберт Пшчел из Одељења за јавну дипломатију НАТО-а каже да они не покушавају да
обришу историју, али желе да створе слику која је заснована на реалности будући да је
Србија данас суочена са дезинформацијама о тој алијанси, а да они који то пласирају
користе емитовне аргументе.

  
  

SAD @NATO  i Srbija dele zajedničke strateške ciljeve: ujedinjena i slobodna Evropa u kojoj
vlada mir. Možemo raditi zajedno kao partneri kako bi postigli ove ciljeve. #Belg
radeNATOWeek
pic.twitter.com/otrFTiHBD8

  — Kyle Scott (@usambserbia) November 8, 2018    

Псчел је на Шестој НАТО недељи у Београду казао да те “необичне вести” за које се
после испостави да нису истините кваре слику и да грађани Србије због тога не могу да
имају мишљење које је засновано на чињеницама. Он је истакао да читав НАТО, односно
свих 29 чланица те алијансе дели заједнички интерес са Србијим, а то је мир и
стабилност у региону.

  
  

Pozdravljam viziju predsednika @avucic  kojom želi da zaustavi doba nemira i nestabilnosti na
Zapadnom Balkanu #BelgradeNATOWeek pic.twitte
r.com/PPFtxMwUGO

  — Kyle Scott (@usambserbia) November 8, 2018    

(Танјуг)
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