Дачић: „Желимо да сарадња Србије и Суринама буде свеобухватна"
четвртак, 19. јул 2018.

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић
састао се данас у Београду са министарком спољних послова Републике Суринам Идриз
Дебором Полак-Беил.
На заједничкој конференцији за медије након одржаног састанка, министар Дачић
истакао је да му је велико задовољство што може да угости министарку Суринама, и
нагласио да је она велики пријатељ Србије, као и да Србија високо цени оно што су она и
председник Суринама урадили за развој билатералних односа две земље.
Шеф српске дипломатије навео је да очекује да председник Суринама посети Србију, као
и да је он посетио Суринам 10. фебруара, када је потписано 4 меморандума и споразума,
међу којима су и Споразум о пријатељству и сарадњи и Мапа пута.
„Према Мапи пута комисија ће се састојати од по четири представника сваке земље и
анализираћемо и унапређивати сарадњу. Желимо да наша сарадња буде свеобухватна",
казао је министар Дачић.
Данас су министри Дачић и Полак-Беил потписали Меморандум о сарадњи између
Дипломатске академије Министарства спољних послова Србије и Суринамског института.
„Битно је да подстакнемо економску сарадњу и сарадњу у области образовања,
укључујући и војно образовање, као и војно-здравствено образовање. Желимо да
сарађујемо на мултлатералном нивоу, с обзиром да нам је политика коју водимо слична",
нагласио је Дачић.
Министар је посебно истакао захвалност Суринаму који је повукао признање
независности Косова и казао да је то храбар допринос могућности да се дође до
компромисног решења.
„Оно што је Суринам урадио је добра ''иницијална каписла'' након које су још неке земље
пресипитале своју одлуку и повукле признање независности Косова."
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Министарка Полак-Беил изразила је дубоку и искрену захвалност српским властима за
пријатан и топао дочек.
„Иако смо географски удаљени, Суринам и Србија имају јако добре односе и ти односи су
засновани на обостраној користи, обостраном разумевању и такође су подвучени
поштовањем територијалног интегритета и начела немешања у унутрашње послове друге
земље", казала је Полак Бели. Истакла је да су се она и министар Дачић сагласили да се
интензивира политичка сарадња и економска сарадња.
„Мислим да смо прагматични у нашој сарадњи, нарочито у областима као што је
привредна сарадња. Верујем да привредна сарадња са Србијом иде добро и на тај начин
ми обогаћујемо не само привредну сарадњу, већ и наше партнерство", истакла је шефица
дипломатије Суринама.
Казала је да се надају сарадњи са Србијом и у областима одбране, енергетике,
образовања, ИТ индустрије, менаџмента воде, рибарства и туризма.
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