
Кајл Скот: За многе мигранте Србија ће бити крај дугачког пута, људи из Пакистана, Авганистна и Ирака постаће Срби
четвртак, 21 септембар 2017 11:30

 Амбасадор САД Кајл Скат обишао је са министрима Зраном Ђорђевићем и Александром
Вулином основну школу Бранко Пешић у Земуну, коју похађа 47 деце избеглица. Скат је
рекао да ће за многе мигранте Србија бити крај дугачког пута, а да ће људи из
Авганистана и Пакистана на крају постати Срби.

  Амбасадор САД Кајл Скат захвалио је Србији што је прихватила толики број миграната
и омогућила школовање њиховој деци.

  

Они су стигли у Србију, која им није крајња дестинација, али околности су такве да су
сада ту, рекао је Скат и констатовао да ће "за многе од њих Србија бити крај њиховог
дугачког пута".

  

Амбасадор САД је нагласио да је школа најважнији део процеса интеграција за децу
мигранте, која су прошла тешка времена, и да су у томе важни не само наставници, него
и деца са којом похађају наставу, јер им помажу у интеграцији и у учењу језика.

  

Иако су дошли из Пакистана, Авганистана и Ирака, они ће постати Срби, поручио је
Скат.
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Министар одбране Александар Вулин рекао је да у Србији тренутно борави нешто мање
од 4.000 избеглица, од којих је највећи део збринут и смештен у цивилизованим
условима, а око 400 њихове деце иде у школе, уче језик и уче да пишу.

  

Вулин каже да су сва деца мигранти у Србији збринута, вакцинисана и здрава и о њима
се води рачуна, рекао је Вулин током посете земунској школи "Бранко Пешић", у коју је
ове школске године уписано 47 избеглица са Блиског истока, углавном оних без пратње
родитеља.

  

Посети школи присуствовао је и министар за рад, запошљавање, социјална и борачка
питања Зоран Ђорђевић, а уручена је донација у опреми за наставу - "паметне табле",
лаптопови и пројектори, као и 130 школских торби.

  

Донација је обезбеђена кроз пројекат који у помоћи образовању деце избеглица
финансира амбасада САД, а спроводи Дански савет за избеглице.

  

Наставу у школи "Бранко Пешић" прошле године похађало је 70 деце избеглица.

  

(Бета)
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