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Новоизабрани амерички председник Барак Обама објавио је имена најважнијих чланова
свог тима за националну безбедност. Обама је за новог државног секретара номиновао
Хилари Клинтон, своју бившу супарницу у борби за демократску председничку
номинацију. Он је такодје одлучио да задржи Роберта Гејтса на положају секретара за
одбрану.

Обама је саопштио да је бивши командант НАТО-а, генерал Џејмс Џонс именован за
саветника за националну безбедност. Нови секретар за правосудје биће Ерик Холдер,
некадашњи званичник тог секретаријата, док је гувернерка Аризоне Џенет Наполитано
номинована за секретара за унутрашњу безбедност. Обамина саветница за спољну
политику Сузан Рајс предложена је за новог америчког амбасадора у УН.

“У овом несигурном свету, дошло је време за нови почетак, нову зору америчког
лидерства како би се превазишли изазови 21 века и искористиле могућности које ти
изазови садрже. Ојачаћемо свој капацитет да поразимо непријатеље и подржимо
пријатеље. Обновићемо старе савезе и створити нова, трајна партнерства”, поручио је
Обама.

Он је прво представио сенаторку Клинтон као свог кандидата за државног секретара.

“Хилари Клинтон знам као пријатеља, колегиницу, саветника и тешког противника у
кампањи. Она поседује изузетну интелигенцију и радну етику. Поносан сам што ће бити
наш нови државни секретар. Он је Американка изузетног угледа, која ће имати моје
потпуно поверење, која познаје многе светске лидере и изазива поштовање у свим
престоницама, и јасно ће моћи да унапреди наше интересе широм света”, навео је Обама.

Сенаторка Хилари Клинтон обећала је да ће се у потпуности посветити свом новом
послу, захваљујући новоизабраном председнику на поверењу које јој је указао у кључном
тренутку за свет.

“Америка не може да решава постојеће кризе без света, а свет не може да их решава
без Америке. Избором Барака Обаме за новог председника амерички народ није
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затражио само нови смер код куће, већ и нове напоре да се обнови амерички углед у
свету као снаге позитивне промене”, истакла је сенаторка Клинтон.

Именовањем Роберта Гејтса за секретара за одбрану, док Америка води два рата,
Обама је испунио обећање да ће у његовом кабинету бити и Републиканаца.
Новоизабрани председник је такодје поновио још једно обећање из своје кампање.

“Као што сам говорио у току кампање, секретару Гејтсу и нашој војсци даћу нову мисију
чим ступим на дужност – да одговорно окончају рат у Ираку и успешно предају контролу
над земљом Ирачанима", изјавио је Обама.

Роберт Гејтс је подсетио да Америка тренутно води два рата и суочава се са озбиљним
изазовима код куће и у иностранству, па тако “мора да изврши своју дужност, баш као
што је обављају мушкарци и жене у униформи”.

(VOA)

  

 2 / 2


