Интензивирати политички дијалог између Србије и Данске
уторак, 20. новембар 2018.

Министар спољних послова Србије Ивица Дачић састао се данас у Београду са
министром спољних послова Краљевине Данске Андерсом Самуелсеном.
Министри су се сагласили да су билатерални односи две земље добри, али и да постоји
простор за њихово унапређење.
На заједничкој конференцији за новинаре, шеф српске дипломатије навео је да је битно
интензивирати политички дијалог, наводећи да ће то бити учињено између министарства
на чијем је он челу и Министраства спољних послова Данске, као и да је потребно
интензивирати и дијалог између других министарства двеју земаља.
"Ми желимо да даље јачамо наше билатералне односе, нашу сарадњу и мислимо да имамо
доста простора за унапређење сарадње и зато је битно интензивирати политички
дијалог, а то значи успоставити редовну праксу политичких консултација", истакао је
Дачић.
Захвалио је Данској на обезбеђивању финансијске помоћи за реализацију Регионалног
стамбеног програма за избеглице, као и за помоћ Србији у току поплава 2014. године.
"Имамо добру сарадњу у области одбране", рекао је министар Дачић и захвалио на
донацијама Министарству одбране Србије и Војсци Србије, које су, каже, допринеле
унапређењу тих институција.
Подсетио је да су прошле године Србија и Данска прославиле 100 година од
успостављања дипломатских односа. Министар је истакао и да се сарадња Србије и
Данске огледа и кроз сарадњу градова и региона, као и да се то може проширити и на
друге сегменте, као што су размена искустава, културна сарадња.
Шеф српске дипломатије захвалио је Данској на подршци у евроинтеграцијама Србије и
казао да очекујемо и даљу подршку на европском путу, као и да утиче у ЕУ да се
реформски напори у Србији валоризују.
"Наравно имамо ми и тема око којих се не слажемо, а главна тема је наравно питање
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статуса Косова, али пошто је Данска признала Косово још 2008. године, сада се налазимо
у ситуацији да се у оквиру тих категорија крећемо и тражимо додирне тачке које ће нас
водити напред у нашој билатералној сарадњи", рекао је министар Дачић.
Министар спољних послова Данске истакао је да његов земља подржава европски пут
Србије.
"Ова посета показује одличне билатералне односе између Србије и Данске", казао је
Самуелсен и додао да су на данашњем састанку он и Дачић разговарали о темама од
заједничког интереса, укључујући и европску перспективу Србије, норамализацију
дијалога са Приштином и регионалну стабилност.
Шеф дипломатије Данске истакао је да Данска охрабрује спровођење реформи у Србији
и истакао да се оне морају наставити, као и да је потребан напредак у владавини права,
слободи медија и усклађивању спољне политике Србије са ЕУ.
Додао је и да је данас имао неколико успешних састанака са председником Србије
Александром Вучићем, премијерком Аном Брнабић и министарком за европске
интеграције Јадранком Јоксимовић.
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