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 Савет безбедности УН данас је поновио своју подршку за решење израелско
палестинског сукоба по моделу две државе, односно стварање независне Палестине уз
Израел.

  

  

То је прво саопштење за штампу СБ УН о тој теми откако је председник САД Доналд
Трамп пре три недеље представио план за решење деценијског сукоба.

  

Трампов план је увелико у корист Израела, а Палестинци су га у потпуности одбацили.

  

У саопштењу УН које је одобрило свих петнаест чланица Савета безбедности,
укључујући САД, се не помиње Трампов план.

  

Такође се не помињу директно ни захтеви Палестинаца за независном државом која би
укључила Западну обалу у источни Јерусалим, територије освојене у рату 1967. године и
уклањањем више од 700.000 јеврејских насељеника одатле.

  

Међутим, у документу се изражава подршка Савета безбедности за решење по моделу
две државе и позива „на претходне релевантне УН резолуције у складу са међународим

 1 / 2



Савет безбедности УН: Подржавамо решење израелско-палестинског сукоба по моделу две државе
уторак, 25 фебруар 2020 00:13

правом“.

  

Резолуције Савета безбедности су раније позивале на решење са две државе засновано
на границама из 1967. и УН је више пута означио јеврејска насеља илегалним.

  

Трампов план представљен у Белој кући у присуству премијера Израела Бењамина
Нетањахуа предвиђа израелски суверенитет над великим деловима Западне обале, а за
Палестинце ограничену аутономију над неповезаном преосталом територијом и то само
ако испуне оштре услове.

  

Данашње саопштење потврђује да би „све стране требало да се уздрже од подривања
изводљивости решења о две државе како би се одржали изгледи за праведан,
свеобухватан и трајан мир“.

  

„Чланови Савета су нагласили потребу да се уложи заједнички напор за покретање
кредибилних преговора о свим питањима коначног статуса у блискоисточном мировном
процесу“, додаје се у саопштењу и изражава велика забринутост за акте насиља против
цивила.

  

(Бета)
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