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Осим у случају кризе, Балкан неће бити међу приоритетима администрације америчког
председника Барака Обаме, каже професор на америчком Националном универзитету
за одбрану Стивен Мајер. Амерички професор оценио стање на Косову као "еволуцију
замрзнутог конфликта".

  

Мајер је за Глас Америке рекао да Балкан ипак неће бити запостављен, пошто је у
садашној администрацији велик број функционера из администрације бившег
председника Била Клинтона, а садашње стање на Балкану је, како је истакао, резултат
активности демократа и њихова политичка баштина.

  

"Не верујем да ће се у садашњој ситуацији предузимати неке конкретније мере, пре
свега у случају Босне и Херцеговине и Косова, ситуација у Босни све више клизи према
неизвесности", рекао је Мајер,  професор политичких наука на вашингтонском
Националном универзитету

  

Амерички стручњак каже да га не би изненадило да у наредних годину дана дође до
несугласица поводом могућег подизања оптужнице против премијера Републике Српске
Милорада Додика, уставне реформе, питање државне својине, као и растућих етничких
напетости.

  

Мајер је истакао да Босна и Херцеговина, као држава има проблеме у контексту
различитих концепција и амбиција Сарајева и Бањалуке, иако међународна заједница
ради на одстрањивању тога.

  

"С друге стране, на Косову имате еволуцију замрзнутог конфликта. Наиме, Београд неће
да одустане од сувернитета над Косовом, док САД, друге западне земље и Приштина
неће да одустану од независности", указао је Мајер.

  

Професор политичких наука каже да се ради о потпуно опречним ставовима и додаје да
је реалност да није дошло до значајнијих промена ни у Босни ни на Косову.
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Мајер је рекао да су уопште промене у спољној политици САД незнатне јер је Обамина
администрација преокупирана унутрашњим питањима, посебно финансијском кризом.

  

"Спољна политика Обамине админстрације је у суштини је слична Бушовој у погледу
Авганистана и Ирака, затим Пакистана, где смо све више ангажовани, као и Ирана и
Северне Кореје, а сада и Блиског истока", Напоменуо је Мајер.

  

Према његовим речима, садашња америчка администрација је на спољнополитичком
плану пре свега усредсређена на далеко актуелнија питања од Балкана, попут Ирака,
Авганистана и Блиског истока.
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