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 Америка и НАТО у потпуности поштују политику војне неутралности Србије, рекао је
заменик америчког амбасадора Курт Донели, који је нагласио и да две државе имају
дубоке и дуготрајне везе.

  Он је, на конференцији "Америка, Србија и борба против тероризма" истакао да неки
од најближих савезника САД имају исту такву политику.

  

"На пример, Шведска и Аустрија су једне од најближих савезника Америке, они нису
наши партнери зато што су чланови истог савеза, они су наши партнери зато што деле
исте вредности са нама", рекао је Донели.

  

Исто тако, наставио је Донели, "они деле исто разумевање ризика који су пред нама и у
овом моменту ти ризици су Русија и светски тероризам".

  

Он је, одговорајући на питања, рекао да не каже да је Русија претња за сваку земљу и
да је заиста срећан зато што Србија не осећа да је Русија претња Србији.

  

"Постоје земље у Европи које осећају Русију као претњу и на два последња самита НАТО
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позиција свих њених чланица је била да Русија представља претњу по чланице НАТО",
рекао је Донели.

  

На питање да ли Америка размишља о одштети Србији за бомбардовање 1999. он је
рекао да Сједињене Државе то питање не разматрају.

  

Говорећи о сарадњи са другим државама и Србијом, Донели је рекао да ниједна земља
не може да буде сигурна у изолацији, већ се мора поделити терет безбедности.

  

Донели је истакао да је Америка партнер Србији у томе да наша држава побољша своју
безбедност, подсећајући и на развој војне сарадње.

  

"Америка је посвећена безбедности у Србији и на Балкану", рекао је Донели и навео да
је та посвећеност доказана током многих година кроз обуку, вежбе и донације у опреми
Србији.

  

(Фонет)
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