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Шеф америчког Стејт департмента Мајк Помпео изјавио је у Варшави да председнички
избори у Белорусији претходног викенда нису били ни слободни ни фер, а да је током
своје европске турнеје у Прагу, Љубљани, Бечу и сада у Варшави разматрао са
партнерима како да се дође до заједничког циља - да белоруски народ буде слободан.

  

  

"Ти избори нису били ни слободни ни фер. У сталном смо контакту са европским
партнерима. Био сам у четири престонице и свака жели да помогне белоруском народу
да буде слободан. Ти људи желе право да изаберу своје политичаре. Апелујемо на
белоруске власти да започну дијалог са цивилним друштвом", казао је амерички државни
секретар Мајк Помпео на конференцији за новинаре са шефом пољске дипломатије
Јацеком Чапутовичом.

  

Пољски министар спољних послова нагласио је посебно да Пољска као сусед поштује
суверенитет и независност Белорусије, али да би логичан корак био да се избори понове
када је већ утврђено да су намештени.
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"Донете су одлуке у ЕУ о санкцијама против лица која су лажирала у тим изборима и која
су примењивала репресију. Одлучили смо да избегнемо санкције које би оставиле
последице на белоруске грађане. Поред негативног, санкција, морамо и да помогнемо
грађанима у Белорусији", казао је Чапутович.

  

Поменуо је да је Пољска издвојила око 12 милиона евра за подршку ухапшенима и
независним медијима и додао да ако поново буду репресије против младих, против
Белоруса, ако буду принуђени да емигрирају да их Пољска неће оставити на цедилу.

  

Према оцени шефа пољске дипломатије, која предлаже понављање избора, ако би се
избори поново организовали требало би решити ко ће их организовати, ко надзирати.

  

"Желели би да белоруске власти уђу у дијалог са цивилним друштвом које протестује и
да нађу формулу за прелазни период", казао је Чапутович.

  

Главни повод за посету Помпеа Варшави било је потписивање ЕДЦА споразума о
појачаној војној сарадњи САД и Пољске који омогућава размештање још око 1.000
америчких војника у Пољској поред 4.500 који су већ ту на основу билатералних
споразума или у оквиру јачања источног крила НАТО.

  

"Број војника јесте важан, али свет је отишао напред. Разговарали смо и о сајбер
безбедности", казао је Помпео.

  

Министар Чапутович на питања америчких новинара настојао је да нагласи да је за САД
исто као и за Пољску важно да амерички војници буду ту, на источном крилу НАТО из
простог разлога што су ту ближе Русији.

  

"Присуство у Пољској има већи значај када се ради о застрашивању и одбрани од
потенцијалног агресора јер смо ми ближе агресору. Сматрамо да је њихово присуство
важно за нашу безбедност. То нема везе са редукцијом у Немачкој. Добро би било да
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буду на оба места али разумемо финансијске и политичке околности у САД", рекао је
Чапутович.

  

Мајк Помпео поздравио је у Варшави споразум Израела и Уједињених Арапских Емирата
а критиковао Француску и Велику Британију што у Уједињеним нацијама не настоје, као
земље Персијског залива и САД, да се продужи ембарго на испоруке оружја Ирану.

  

"То да Кина и Русија желе да продају оружје Ирану, то за нас није изненађење. Штета
што Француска и Велика Британија нису подржале државе Персијског залива и региона.
Жалим што се цео свет не удружи против тог највећег спонзора тероризма на свету.
Настојаћемо да сви разумеју да никоме није у интересу да се тај ембарго угаси", рекао је
Помпео.

  

Двојица министара разговарали су и о енергетској безбедности и могућности сарадње у
области нуклеарне енергетике пошто Пољска жели да изгради своју нуклеарну
електрану, а такође и о безбедности 5Г мреже од могућих злоупотреба преко кинеских
технологија.

  

Помпео се у Варшави срео и са пољским председником Анџејом Дудом са којим је
разговарао искључиво о Белорусији и премијером Матеушом Моравјецким.

  

(Бета)
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