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 Замолио сам да преузмем председавање српско-америчким конгресним кокусом, с
обзиром на то да сам уверен да би тиме била пружена одлична прилика да помогнемо
јачању односа између две земље, како бисмо боље радили заједно и помогли једни
другима, открива за „Политику” амерички конгресмен Стивен Стајверс. Овај бригадни
генерал Националне гарде Охаја требало би да на челу српског кокуса замени
републиканца из Тексаса Теда Поа, који је тражио да се повуче са ове дужности.

  Стајверс објашњава и да се коначна потврда о његовом ступању на дужност челног
човека конгресне групе која заступа интересе Србије не очекује пре краја ове године.
„Радујем се овој прилици и наставићу да се залажем за јачање српско-америчких
односа”, поручује Стајверс. Конгресмен пореклом из Охаја, Стиверс је члан
Републиканске странке, као и његов претходник. Био је члан Сената у овој америчкој
држави, али је као генерал и командант батаљона службовао у Ираку, Кувајту, Катару и
Џибутију. Награђен је Бронзаном звездом за заслуге током операције Ирачка слобода,
што је назив за операцију напада на Ирак и свргавања са власти Садама Хусеина.   

Недавно је Стајверс, 24. маја, боравио у Београду, где је на Факултету за безбедност
одржао предавање на тему „Сарадња између Србије и Охаја”. На питање колики је
значај и утицај српског кокуса у САД, конгресмен је одговорио да је он веома битан за
„слање порука и градњу пријатељства”. „Мислим да могу да будем снажан глас који ће
радити на пријатељским односима САД и Србије, због улоге у гарди, али и чињенице да
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долазим из Охаја. Веома ценим пријатељство са Србијом, у сваком погледу – војном,
економском и политичком”, рекао је том приликом Стајверс.

  

(Политика)
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