
Кристофер Хил на пријему у амбасади САД поводом 4. јула, Дана независности: Желимо да будемо партнери и савезници са Србијом
четвртак, 30 јун 2022 21:04

Амерички амбасадор у Београду Кристофер Хил изјавио је данас да САД желе да буду
пријатељ и партнер Србије и, у зависности од њених опредељења у будућности,
савезници.

  

  

На пријему поводом Дана независности САД, 4. јула, којем је присуствовао и председник
Србије Александар Вучић, Хил је рекао да се САД „радују изградњи дуготрајних односа
(са Србијом) заснованих на заједничким вредностима и интересима“.

  

„Наши пријатељи у Србији, желимо да вас боље разумемо и да слушању посветимо бар
исто онолико времена као и причању“, казао је Хил.

  

Навео је да је чињеница да Атлантски океан не раздваја него спаја две земље.
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„Дубина и ширина наших односа може нас водити да заједно радимо сјајне ствари, ако
дозволимо себи да будемо на висини задатка, да будемо толерантни према ономе у чему
се разликујемо, да просвећено и отвореног ума превазилазимо предубеђења из
прошлости и, што је најбитније, да гледамо напред“, рекао је Хил.

  

  
  

За милионе људи на овој планети ми смо у ствари постали светионик слободе и људи у
нама виде инспирацију и извор спокојства и мудрости, па и решавања проблема

    

Хил је казао да су САД од 4. јула 1776. године, када је у Филаделфији потписана
Декларација о независности САД, "правиле грешке", али да "нема сумње да су неке
ствари урадиле и како ваља". 

  

"За милионе људи на овој планети ми смо у ствари постали светионик слободе и људи у
нама виде инспирацију и извор спокојства и мудрости, па и решавања проблема. Није
лако испунити таква очекивања, нити смо ми баш изабрали ту улогу", навео је Хил.
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  На пријему у резиденцији америчког амбасадора у Београду били су и премијерка СрбијеАна Брнабић, председник српског парламента Ивица Дачић, министри у влади СрбијеНебојша Стефановић, Синиша Мали, Зорана Михајловић, Ненад Поповић и НовицаТончев.    Lepo društvance ! pic.twitter.com/n4UuyLzJMl  — Vladimir Gvoić (@vladavladaRS) June 30, 2022    Од представника опозиције, били су лидери Странке слободе и правде, Драган Ђилас,Мариника Тепић и Борко Стефановић, прваци Народне странке, Вук Јеремић иМирослав Алексић, лидер покрета Не давимо Београд Добрица Веселиновић, НатанАлбахари из Покрета слободних грађана, као и председник Лиге социјалдемократаВојводине Ненад Чанак.  Пре извођења химни две земље, амерички маринци су свечано предали заставу САД.  (Бета)  
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https://t.co/n4UuyLzJMl
https://twitter.com/vladavladaRS/status/1542583019415953410?ref_src=twsrc%5Etfw

