Подршка кандидату
Будућност Србије — подржава глобално повезивање дијаспоре са
матицом и доноси не само нове идеје већ и средства за промену и
нов просперитет у Србији
Покрет Будућност Србије је основан на принципима која воде ка позитивним
прменама у Србији само путем конкретних решења у којима је српска дијаспора
кључни фактор у свим областима. Међутим, капацитет нашег народа у свету је
сасвим неискоришћен до данас. Поред тога што дијаспора широм света уноси
преко 5 милијарди долара годишње у Србију, постоји огроман број способних и
високо квалификованих људи који су се школовали на најбољим факултетима у
свету и који су жељни да помогну на разне начине да Србија постане стабилна и
уређена држава.
Нашој дијаспори до сада није пружена прилика директног учешћа унутар Владе
Србије. Наш покрет Будућност Србије има намеру да ту ситуацију промени и да
ангажује читаву глобалну војску наших људи који би помогли грађанима Србије у
обнови сваког сектора Владе, академске и културне институције, економије и
предузетништва, и других индустрија.
За почетак овог новог доба у историји Србије, подржавамо нашег кандидата за
Председника Републике Србије, Данијелу Сремац, јер сматрамо да поседује
квалификације које су пожељне за важну фунцију представљања Србије у свету
којој Председник Србије служи.
Данијела Сремац се доказала својим патриотизмом 90их година током борбе за
права српског народа као једини глас за Србе у Вашингтону и испред милиона
гледаоца на преко 250 ТВ и радио прграма у периоду санкција и бомбардовања, у
доба када су сви били против Србије и када је српском народу одузето право
говора. Такође, сматрамо да и друге активности током 25 година рада наглашавају
њене квалификације — две издате књиге на енглеском које документују истину о
Србији и српском народу, разне филмске и музичке пројекте који промовишу српску
културу, и као оснивач и Председник Српског Института, једина организација у
Вашингтону која заступа српске интересе.

Прва грађанка и Америке и Србије која ће се кандидовати за Председника
Републике. Данијела Сремац је у изузетно доброј позицији да гради мостове
разумевања између Србије и Америке, а посебно Вашингтона где је стекла
дугогодишње искуство у лобирању и комуникацији са америчком владом, медијама
и јавним мњењем. Именовати Председника Србије који је такође амерички
грађанин који подржава принципе слободног тржишта шаље изузетно позитивну
поруку свим инвеститорима света.
Дајемо пуну подршку нашем кандидату Данијели Сремац за Председника
Републике Србије овом изјавом.
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