
Конгресмен САД Тед По: Подржао бих Србију у жељи да уђе у НАТО, Србима се допада Трампов начин лидерства, пренећу му Вучићев позив за посету
петак, 13 октобар 2017 09:39

 Сједињене Америчке Државе треба да изграде још снажнији однос са Србијом и нађу
начине за промовисање партнерства ради стабилности целог региона Балкана, оценио
је амерички конгресмен Тед По, копредседавајући српског кокуса по повратку из посете
Србији.

  По каже да ће пренети поруку председника Србије Александра Вучића председнику
Трампу и формално и неформално, и да ће га подстаћи да посети Србију.
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  - Мислим да ће ако оде тамо Трамп установити да се Србима, башш као и Американцима,веома допада он и његов неконвенционалан начин лидерства. Та посета би била добраза Србију и САД, надам се да ће отићи - каже По у интервјуу за Глас Америке.  Говорећи о писму које је потписао, заједно са још 13 цланова Конгреса, и које је упућенодржавном секретару Рексу Тилерсону, По каже да је разлог што су чланови Конгресаупутили писмо био "да државном секретару објаснимо наше становиште да нам јепотребан позитивнији однос са Србијом".  - То је добро не само за САД већ и за Србију, да разговарамо о томе како да будемобољи партнери. То је не само добро за билатералне односе већ и помаже стабилности урегиону. Ако је Србија стабилна у региону, по мом мишљењу и друге земље региона бићестабилније. Наш циљ је стабилност у региону као и да имамо демократску владу у Србијиса којим САД могу да наставе партнерство - наводи По.  Он је истакао и да САД подржавају демократске реформе, наводећи и да је слободаштампе једна од њих.  По оцењује и да је претходна администрација, игнорисала Балкан и да је то била грешка.  - Надам се да ова администрација неће игнорисати Балкан, ниједну од земаља Балкана -каже По.  "Разумем да нећете у НАТО. Русија је иста као Совјетски савез"  Када је реч о односу према НАТО, он каже да разуме зашто Србија не жели да буде уНАТО-у, али жели да буде у Европској унији.  - Свакако бих подржао Србију у жељи да уђе у НАТО, али разумем да она жели да буденеутрална земља и нећу улазити у расправе око тога - рекао је По, који оцењује и да језа дугорочну стабилност Европе важно да се схвати да се "Русија није променила одвремена Совјетског Савеза".  По наводи и да му је жеља да Србија буде добро место за америчке компаније иобрнуто.  - Земље које имају добру економску сарадњу су заједно јаче и подстицање америчкихинвестиција у Србију је један од мојих циљева, желимо да осигурамо да Србија будепривлачна за америцке пословне људе а стабилност је веома важна. Када је земљастабилна лакше је убедити инвеститоре да дођу. Потпуно се залажем за америчкеинвестиције, било које врсте ако ће помоћи Србији - каже амерички званичник.  Коментаришући рад српског кокуса, По наводи да он значајно напредује и да има свевише чланова и активности.  (Танјуг)  
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