
Кристофер Хил: Србија уколико жели може постати део НАТО, али то ће се десити онда када то буду желели њени грађани. Желели бисмо да видимо Србију не само као пријатеља и партнера, већ и као савезника
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Амбасадор САД у Србији Кристофер Хил изјавио је да је НАТО јасно ставио до знања да
Србија, уколико жели, може постати део тог савеза али и нагласио да ће се то десити
онда када њени грађани то буду желели.

  

  

Изузетно поштујемо Србију, њену војску и њено руководство и желели бисмо да видимо
Србију не само као пријатеља и партнера већ и као савезника“, рекао је Хил у одговору
на једно од питања које су му грађани поставили преко друштвених мрежа.

  

Говорећи о дијалогу Београда и Приштине и опасности од конфликта Хил, који се данас
сатао са директором Канцералије за КиМ Петром Петковићем, изразио је уверење да
„постоји много већа могућност за стварни напредак у дијалогу него за проблеме“.

  

„Очигледно је да Београд и Приштина морају да учине више у решавању спорних питања.
Имају прилично добре посреднике из ЕУ, а и САД су веома активне. Једва чекам да
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видим неки напредак и мислим да сви можемо да се заложимо за то и да се постарамо
да сви буду на задатку и да гледају напред“, додао је.

  

Коментаришући то што је Србија једина европска земља која не жели да уведе снакције
Русији Хил је рекао да је очигледно да Србија има различит однос по питању санкција
Русији од САД и својих еверопских партнера.

  

„Али, мислим да је важно да се концентришемо на ствари око којих се слажемо и да
заједно покушамо да идемо напред“, додао је.

  

Упитан зашто САД подржавају интегритет Украјине али не и Србије Хил је рекао да је
ситуација у Украјини потпуно другачија и да је то тешко поредити.

  

Директор Канцеларије за Косово и Метохију др Петар Петковић састао се данас са
амбасадором Сједињених Америчких Држава у Републици Србији Кристофером Хилом
кога је детаљно упознао са последњим једностраним и противправним акцијама
Приштине и изразио забринутост због све чешћих позива на рат и сукобе којима данима
сведочимо из Приштине, саопштено је из Канцеларије.

  

„Петковић је истакао да је Београд недвосмислено опредељен да сва отворена питања и
проблеме на простору Косова и Метохије решава у оквиру дијалога у Бриселу јер сматра
да је то једини пут за проналажење трајног и прекопотребног мира. С друге стране,
уместо преговора, Аљбин Курти жели да звецка оружјем и прети српском народу у
покрајини“, додао је Петковић као и да „Београд претње из Приштине схвата веома
озбиљно и очекује и од међународне заједнице да на њих адекватно реагује, јер нема
нормализације односа под оружјем и оклопним возилима.“

  

Он је указао и на пораст етнички мотивисаних инцидената према Србима, њиховој и
имовини СПЦ, за које по правилу нико није санкционисан, указао је Петковић.

  

Упркос милитантним настојањима Приштине, Београд ће наставити да инсистира на
дијалогу као једином механизму за решавање проблема и нормализацију односа и цени
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допринос Сједињених Америчких Држава процесу дијалога, наведено је у саопштењу.

  

(Данас)
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