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Амерички председник Доналд Трамп изјавио је да САД снажно подржавају НАТО, али
да њихови савезници морају да плате оно што дугују.

  

Трамп је на заједникој конференцији за штампу с немачком канцеларком Ангелом
Меркел у Белој кући рекао да више држава чланица тог савеза дугују много новца за
одбрану, додајући да то није поштено према САД.

  

Све чланице НАТО-а морају да плате "свој део" да би добиле обећану одбрану од
Алијансе, истакао је амерички председник.

  

Немачка канцеларка казала је да је охрабрена Трамповом подршком НАТО-у и додала да
је од кључне важности да Немачка повећа издвајања за одбрану.

  

Трамп је у кампањи често говорио да је превише финансијског терета Алијансе на
леђима САД, подсећа агенција АП.

 1 / 4



 Доналд Трамп на састанку са Ангелом Меркел: САД снажно подржавају НАТО, али савезници морају да плате оно што дугују
субота, 18 март 2017 00:28

  

Амерички председник указао је и на значај сарадње САД и Немачке у борби против
"радикалног ислама".

  

Према његовим речима, две земље треба да раде на јачању националне сигурности,
посебно имиграционе сигурности, као и да заштите своје грађане од оних који желе да
шире тероризам унутар њихових граница.

  

"Имиграција је привилегија, а не право. Сигурност наших грађана увек мора да буде на
првом месту, без сумње", казао је Трамп.

  

"Обоје нас је прислушкивао Обама"

  

Трамп је рекао и да му је са немачком канцеларком заједничко то што их је обоје
шпијунирала бивша америчка администрација председника Барака Обаме.

  

"Бар имамо нешто заједничко, можда", рекао је Трамп на конференцији за штампу у
Белој кући.

  

Америчке обавештајне службе наводно су шпијунирале телефон немачке канцеларке, а
те тврдње су изазвале оштре реакције Берлина, подсећа агенција АП.

  

Ангела Меркел захвалила се Трампу на подршци и додала да је увек боље "разговарати
један с другим него један о другом".

  

Трамп је у предизборној кампањи критиковао Ангелу Меркел, оптужујући да
прихватањем таласа избеглица из Сирије "уништава" Немачку.
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Било је планирано да Меркелова посети Белу кућу у уторак, али је састанак померен
због снега и лошег времена.

  

Трамп одбио да пружи руку?

  

Немачки таблоид Билд пише да је Трамп, након састанка у Белој кући, одбио да пружи
руку Меркел пред новинарима.

  

Трамп је претходно срдачно дочекао канцеларку испред Беле куће када су се руковали.
Уследио је 15-минутни разговор у четири ока у Овалном кабинету, који су обоје оценили
као "добар", након чега су позвани новинари и сниматељи.

  

Трамп је, како наводи немачки лист, деловао релативно напето и озбиљно.

  

"Пошаљите лепу слику кући у Немачку!", рекао је Трамп фото-репортерима.

  

Када су их фотографи позвали да се рукују узвикнувши "руковање, руковање", Трамп је
одбио.

  

Онда је канцеларка покушала још једном да измами од Трампа руковање. "Хоћемо ли да
пружимо руку једно другом?", запитала је Меркелова на енглеском језику, али Трамп
није хтео. Непомично је гледао испред себе, као да не чује канцеларку. Она је гледала
помало шокирано, али се дипломатски насмешила, описује новинар Билда сцену из
Овалног кабинета.

  

Вашингтон - Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп дочекао је
у Белој кући немачку канцеларку Ангелу Меркел.
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  Немачка канцеларка и амерички председник разговараће у Вашингтону о јачању НАТО,борби против Исламске државе и постизању решења за конфликт у Украјини.  Трамп је у предизборној кампањи критиковао Ангелу Меркел, оптужујући даприхватањем таласа избеглица из Сирије "уништава" Немачку.  Било је планирано да Меркелова посети Белу кућу у уторак, али је састанак померензбог снега и лошег времена.     Лидери су се после руковања и позирања уз осмех пред камерама упутили ка Овалномкабинету, преноси АФП.     На почетку састанка Меркелова и Трамп ће 15 минута разговарати у четири ока - напредлог америчког председника, преносе немачки медији уз напомену да је то биларетка пракса канцеларке са претходним шефовима Беле куће Бараком Обамом иЏорџом Бушом.     Потом су планирани разговори две делегације и заједничка конференција за штампу,као и вечера.  (Танјуг, Бета)  
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