Дачић: „Веома значајна посета Сједињеним Америчким Државама са добрим резултатима за Србију
петак, 27. јул 2018.

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић
боравио је у дводневној посети Сједињеним Америчким Државама поводом учешћа на
Министарској конференцији посвећеној религијским слободама и свечаној церемонији
обележавања стогодишњице од подизања српске заставе на Белој кући.
Шеф српске дипломатије имао је и веома успешне састанке са саветником председника
Сједињених Америчких Држава за националну безбедност Џоном Болтоном и помоћником
државног секретара Весом Мичелом.
„Ово је била веома значајна посета са добрим резултатима за Србију. Била одлична
прилика да се разговара о ресетовању и ревитализацији наших односа са Сједињеним
Америчким Државама и зато су састанци и Конференција на којој сам учествовао били
веома корисни.
Присуствовао сам у Конгресу свечаном обележавању историјског догађаја а то је
стогодишњица од подизања српске заставе на Белој кући.
Разговарао сам са помоћником државног секретара Весом Мичелом и саветником са
националну безбедност Џоном Болтоном. Разговори су били веома конструктивни и
протекли су у веома позитивној атмосфери.
Доласком нове америчке администрације имамо повољнију атмосферу за изношење
наших ставова, веће разумевање наше позиције, као и жељу да се наши односи ресетују и
помогне у стабилизовању прилика у региону.
Саветник за националну безбедност Џон Болтон ми је рекао да они сматрају да је
досадашња политика САД-а према региону била руковођена „аутопилотом" - политиком
која је била дефинисана пре 20-30 година. Сада је администрација спремна да, барем,
равноправно разговара о нашим предлозима за решавање највећих проблема у региону, а
то је свакако трајно решење проблема КиМ.
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Пренео сам Болтону поздраве председника Вучића који се са њим чуо пре неколико
недеља.
Наставићемо контакте, понављам уз велику подршку САД-а за одвијање дијалога, то је
велика промена јер до пре две године када сте разговарали у америчким институцијама
могли сте само да чујете да је то питање решено.
Данас се отворено пружа подршка томе да се нађе компромисно решење. То је за Србију
у овом тренутку веома позитивно и подстицајно као могућност да се у дијалогу дође до
решења које би било у интересу свих страна.
Учествовао са и на Конференцији о религијским слободама. То је била веома важна
конференција на којој су учествовали потпредседник Пенс и државни секретар Помео.
Такође, био је присутан и саветник председника Трампа Кушнер а било је и много
министара спољних послова.
Приоритет мојих разговора био је позиционирање Србије. Пренео сам председнику
Вучићу мој утисак, а утисак је да је ситуација битно различита у односу на неко претходно
време, да треба искористити овај тренутак да са америчком администрацијом дођемо до
решења за проблеме у региону, да Србија реафирмише своју спољнополитичку позицију и
да оствари пут ка ЕУ. Дакле, да решимо проблеме у региону на начин где ће свако
добити, а не да тражимо ко ће шта изгубити. То је велика промена и можда је и добро да
се то дешава на овај значајан догађај, а то је 100 година од српске заставе на Белој кући,"
изјавио је у Вашингтону шеф српске дипломатије.
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