
Кајл Скот: Вучић је добар државник; Очекујем да се у  будућности формира "Војска Косова", битно да се све ради у складу са уставом Косова
четвртак, 18 мај 2017 22:15

Амбасадор САД у Србији Кајл Скот рекао је данас у Београду да очекује да се у
будућности формира војска Косова али да је битно да се све ради у складу са уставом
Косова.

  

  

"САД су одувек говориле да су за сарадњу са безбедносним снагама Косова и да очекују
да ће некад у будућности постојати и косовска војска али да то треба да се уради путем
устава Косова", рекао је Скот новинарима после предавања на Факултету за
међународну политику и безбедност. 

  

Упитан о косовским изборима и реторици у региону, он је рекао да је реторика много
јача него што би требало а да су косовски избори "питање за амбасадора у Приштини".
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На питање о евентуалном избору Рамуша Харадинаја за новог косовског премијера,
Скот је рекао да не одговара на хипотетичка питања.

  

Амбасадор САД је поздравио позив министарке спољних послова ЕУ Федерике
Могерини премијерима западнобалканске шесторке да се састану у Бриселу 24. маја
због тензија на Балкану и додао да се последњих месеци у региону реторика појачала
због избора у неколико земаља.

  

"Мислим да је то паметан потез Федерике Могерини пред самит у Трсту. Увек је боље
разговарати него нешто друго", рекао је Скот. 

  

Скот је претходно на Факултету за међународну политику и безбедност Универзитета
"Унион-Никола Тесла" одржао предавање "Србија и САД  -  Сарадња и перспективе".

  

Током предавања он је рекао да је америчка политика на Балкану непромењена
доласком нове администрације јер се америчка политика заснива на интересима а не на
личностима и додао да Балкан уопште није фигурирао у кампањи председничких
кандидата, што је оценио као добру ствар јер то значи да се регион у САД више не
сматра кризним.

  

Као основе америчке политике у региону Скот је навео подршку независности
Косова, подршку јединственој Босни и Херцеговини и подршку избору нове
македонске владе.

  

Говорећи о Србији, он је навео економску сарадњу, заједнички рад на помирењу и
подршку САД интеграцији Србије у ЕУ као главне тачке партнерства две земље.

  

Према његовим речима, Србија је "сидро стабилности" у региону и кључна земља за
решавање проблема захваљујући економском расту, раду на помирењу у региону и
дијалогу са Приштином као и због политике владе Србије.
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Скот је рекао да Србија сарадјује са САД у мировним мисијама, борби против тероризма
и оружја за масовно уништење као и у акцијама пружања хуманитарне помоћи.

  

Као проблеме са којима се Србија суочава на путу ка ЕУ Скот је навео криминал и
корупцију, недовољно развијено грађанско друштво, недовољно слободне медије,
екстремизам и негативан утицај Русије.

  

Према његовим речима, Србију нико не тера у НАТО али је додао да је и поред
прокламоване војне неутралности, Србија у смислу војне технологије потпуно
зависна од Русије.

  

Зависност од Русије је нагласио и у сфери енергетике и рекао да је неопходно да свака
земља има више извора енергије.

  

Скот је рекао да САД јесу суперсила и кључна држава за решавање проблема у свету,
али да и поред тога што раде најбоље и највише што могу, не могу све да постигну саме и
да им је потребна помоћ других великих сила и других земаља.

  

Вучић је добар државник

  

Политика нове администрације САД неће бити много другачија од политике претходне
администрације јер спољна политика није базирана на личности председника већ
искључиво на интересима земље, рекао је данас амбасадор САД у Србији Кајл Скот на
предавању на Факултету за међународну политику и безбедност, на тему Србија и САД
- сарадња и перспективе.
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  Скот је истакао да је он већ 35 година у дипломатији и да су се током тог временасмењивали председници, али да спољна политика никада није зависила од личности,тако да то неће бити случај ни сада: "Иако је Трамп понекад контроверзна фигура, онипак ради искључиво у интересу своје земље". Према његовим речима, Балкан се сматраза регион који има доста проблема и који се сада суочава са највећим изазовима од'90-их година, али срећом успева да одржава мир.  "Ми хоћемо балкански регион који иде даље у помирење и напредак ка Европиуједињеној у миру. Ми и даље признајемо Косово као независно, као што то чини још око100 других земаља, и сматрамо да границе на Балкану треба да остану какве су сада",рекао је Скот и додао да је тренутно Босна најнестабилнија земља у региону и да јеважно решавање проблема у Македонији.  "Односе САД са Србијом описује једна реч - партнерство. И то не само економско већ ипо питању грађења мира и стабилности у региону. Наши економски односи су тренутнодоста слаби зато што је Србија мала земља са малим бројем становника, али и поредтога у Србији има већ четири милијарде долара америчких инвестиција, а око 17.000људи ради за америчка предузећа. У Србији ми видимо сидро стабилности у региону икључну земљу за решавање проблема у региону", каже Кајл Скот. Набрајајући видовесарадње САД и Србије, Скот је између осталог истакао: "Сарађујемо и са вашом војском,имамо у плану да развијемо базе на југу земље за обуке за мировне операције широмсвета, радимо на програмима за борбу против оружја за масовно уништење, радимо захуманитарну и помоћ у мигрантској кризи".  "Од краја Милошевићевог режима смо у Србију уложили скоро милијарду долара алинажалост мислим да, захваљујући наслеђу из '90-их, та помоћ није довољно позната ипризната. Знам да је тешко заборавити бомбардовање из 1999. али морамо ићи напред игледати у будућност, шта је најбоље и за вас и за нас. Ми Александра Вучића видимо каодоброг државника који игра важну улогу у изградњи мира у региону, као и на даљемпуту Србије ка ЕУ", рекао је Скот.  Информер је најобичнији олош  У изјави за медије, након предавања, одговарајући на питање новинарке Информера отврдњама да се Србији кочи процес приступања ЕУ јер се појединим званичницима несвиђа како Вучић води Србију, Скот је најпре питао новинарку да ли је из Информера, азатим рекао: "Опростите што ћу ово рећи, али то неће бити једина лаж коју је читао уИнформеру и вероватно неће бити ни последња. Информер је најобичнији олош, какокаже ваш премијер, што се тиче вести"  (Бета-Данас)  
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