Министар Дачић: "За нас су односи са САД веома важни"
четвртак, 08. фебруар 2018.

„У оквиру припреме за састанак са државним секретарем Тилерсоном разговарао сам с
помоћником државног секретара САД-а за Европу и Евроазију Весом Мичелом. Разговор
је био веома детаљан, а циљ је био да се пронађу заједнички интереси САД и Србије
ради стабилности, мира и будућности целог региона и решавања отворених питања.
Нарочитио је важно да постоји добра воља да се дође до трајног решења за проблеме
који постоје на Косову и Метохији.
У том смислу веома је значајно и што је јучерашња седница Савета безбедности УН-а
протекла у мало другачијој атмосфери него претходне. Било је 12 амбасадора, односно
шефова мисија, што показује колики значај земље придају овој теми и даље. Тонови су
били конструктивнији него у неком претходном периоду.
Мислим да aктуелна администрација показује да има више разумевања за српске ставове
када је реч о проблемима у региону.
Ми не тражимо ни од кога да навија за нас, већ да се саслушају наши аргументе,
предлози како да дођемо до најбољих решења у интересу свих у региону.
За нас су односи са САД су веома важни, као и за сваку другу земљу у свету. Без обзира
што су постојале разне несугласице, мислим да треба да уложимо максимум напора, онако
како је говорио и председник Вучић, да се дође до заједничког договора, до тражења
заједничких именитеља са САД, као земљом која несумњиво има један од највећих
утицаја у региону.
Јутрос сам био на Молитвеном доручку, традиционалној манифестацији на којој
учествујем дуги низ година. Доручак је протекао у уобичајеној атмосфери уз говор
председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа. Молитвени доручак је био
прилика да се сусретнем са многим политичарима и званичницима САД-а и других
земаља у свету, а посебно са домаћинима, односно оснивачима Молитвеног доручка, као
што је конгресмен Адерхолт.
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Молитвени доручак је прилика за низ билатералних састанака. Након мог договора са
државним секретарем Тилерсоном који смо имали у Бечу и обећања које је он одржао,
сутра имам састанак с њим и надам се да ће састанак бити успешан, а свакако је од
велике важности за наше односе", изјавио је у Вашингтону први потпредседник Владе
Србије и министар спољних послова Ивица Дачић.
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