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ВЛАДА

САОПШТЕЊЕ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА
ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ

Протест због погрдног називања Срба
„Бројна српска дијаспора у Америци упутила је протест гувернеру Њу Џерсија Крису Кристију и
затражила од њега да се јавно извини због вређања српског народа када је Марка Соколића,
градоначелника Форт Лија, погрдно назвао „идиотом“ и `малим Србином’“, изјавила је је
директорка Канцеларије Владе Србије за сарадњу са дијаспором и Србима у региону др Славка
Драшковић.
Не смемо дозволити да се свако презиме које се завршава на "ић" идентификује са лошим и
погрдним, и да као у овом случају, постане жртва предрасуда и предубеђења када је у питању
српски народ, нагласила је директорка Канцеларије.
„Србија и Срби су од дешавања деведесетих година прошлог века изгубили медијску кампању у
информисању о дешавањима у региону а тиме и добро име и углед који су красили Србе и
Србију“, рекла је Драшковић и додала да „Овај инцидент говори да су и даље присутне предрасуде
и увреде српског народа а Срби су остали „лоши момци“. Србији је потребна одлука, добра лоби
фирма и помоћ српске дијаспоре како би информације о Србији и српском народу вратиле добро
име Србије, као и што су биле пре распада бивше земље, а посебно у време времена формирања те
бивше земље и завршетка Првог светског рата, чија се годишњица обележава.
Бити Србин, како се каже у протестном писму Америчких Срба, постало је сада понижавајући и
омаловажавајући термин у овој земљи и наша дијаспора у Америци је посебно узнемирена што се
реч српски овде користила у веома понижавајућем контексту и подсетила да је велики број Срба
дао допринос америчкој култури и животу, међу којима Никола Тесла и Михајло Пупин, по коме
је добио име Колумбија универзитет. Они са правом траже извињење од гувернера Кристија,
додала је Драшковић.
Српска дијаспора у Америци је најстарија и најорганизованија српска заједница у свету. У САД
Срби су били представници у Конгресу и у Сенату, као што су Џорџ Војновић и Мелиса Бин.
Својим утицајем, Срби из Америке довели су до оснивања српског кокуса у Конгресу. Утицајни
појединци и организације у Америци предузимају многобројне активности и лобирања на
побољшању имиџа Србије. Међутим, ни они, као ни било која друга српска заједница у свету, не
могу да раде сами за српске интересе и добро име Србије, без сарадње и координације са матицом.
Због тога ова Влада предузима активнију, транспарентнију и јачу политику према дијаспори.
Оваква политика треба да буде дугорочна и доследна и да се не мења приликом политичких
промена у земљи, како би се наставио континуитет у сарадњи са дијаспором, рекла је директорка
Славка Драшковић.
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