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 Амбасадорка Израела у Србији Алона Фишер Кам изјавила је да Израел одбацује идеју
једностраних мера и да се нада да земље савезнице разумеју и поштују тај став

  

  Она је то рекла у интервјуу за израелски Магазин, који је пренео портал Џерусалим
пост, одговарајући на питање зашто Израел упркос међународном притиску одбија да
призна самопроглашену независност Косова.   

Амбасадорка је такође изразила наду да ће нови развој догађаја на Балкану олакшати
процес који води до споразума који ће региону олакшати напоре за постизање
благостања и напретка.

  

Упитана да прокоментарише то што у Хрватској оживљава носталгија за фашизмом,
односно где су све чешће јавне симпатије према усташтву, Фишер Кам каже да било који
знак негације, релативизма или ревизионизма Холокауста у Европи и свету представља
велику забринутост за Израел и за европско друштво јер поткопава вредности на којима
је Европа заснована.

  

Она је оценила да су законодавство, сећање на Холокауст и образовање три стуба за
суочавање са тим изазовом.

  

Према њеним речима, веома је охрабрена мерама које је Србија предузела прошле
године, међу којима је истакла то што је Србија усвојила радну ИХРА дефиницију
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антисемитизма, отварање историјске синагоге у Суботици, Закон о реституцији и
активности којима се одржава сећање на Холокауст.

  

"На крају, још важније, споменула бих посету председника Србије Александра Вучића
Јерусалиму поводом обележавања 75 година од ослобађања Аушвица. После тога
уследио је гест истицања жуте заставе са Давидовом звездом на балкону председничке
резиденције, како би се послала порука поноса уместо понижења. Мислим да су то
пресудни кораци и желела бих да то прате многе друге државе", рекла је она.

  

Када се ради о односима две државе, она је истакла да су последњих година значајно
порасли трговина и туризам између две државе, као и да сматра да на пољу инвестиција
има простора за још бољу сарадњу.

  

"Трговина између Србије и Израела је релативно ниска, али константно расте - за око 15
одсто годишње. Потписивање споразума о избегавању двоструког опорезивања као и
други економски споразуми требало би да дају важан подстицај односима. Али,
недостатак споразума о слободној трговини препрека је на коју би обе владе требало да
обрате пажњу", рекла је Фишер Кам.

  

(Танјуг)
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