
Сергеј Лавров дошао у посету Венецуели
петак, 07 фебруар 2020 21:55

 Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров посетио је данас Венецуелу како би
пружио подршку председнику Николасу Мадуру.

  

  Посета Лаврова долази у тренутку када све већи притисак Вашингтона прети да
одсече тог социјалистичког лидера од помоћи руске нафтне компаније Росњефт.   

Долазак Лаврова у Каракас уследио је после пута лидера венецуеланске опозиције
Хуана Гваида у Вашингтон, где званичници администрације председника САД Доналда
Трампа наводе да ће удвостручити напоре за одлазак Мадура с чела државе.

  

САД су ове недеље саопштиле да ће Трампова администрација ускоро одлучити да ли
да уведе санкције моћној руској државној компанији Росњефт, од чије помоћи Мадуро
зависи.

  

Вашингтон, као и 60-ак других држава, подржава Гваида јер тврди да је Мадуро
победио на нефер изборима 2018. године.

  

Трамп је ове недеље потврдио подршку Гваиду, пошто га је у говору о стању нације у
Конгресу САД означио за "истинског и легитимног" лидера Венецуеле, док је Мадура
назвао тиранином.
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Трамп је потом примио Гваида у Белој кући. Тај гест је ојачао Гваида коме подршка у
Венецуели слаби, годину дана пошто се прогласио за председника земље и обећао
збацивање Мадура и окончање политичке и економске кризе у тој нафтом богатој
земљи.

  

Међутим, Мадуро је и даље на власти, уз подршку војске и савезника као што су Куба,
Кина и Турска. Русија и Венецуела имају политичко, војно и економско партнерство, које
су пре више година договорили председник Русије Владимир Путин и Мадуров
претходник, покојни председник Венецуеле Уго Чавес.

  

Москва је пружила значајну помоћ Венецуели, којој је послала систем противваздушне
одбране и омогућила јој да заобидје америчке санкције усмерене на њену нафтну
индустрију, али Руси тврде да амерички званичници преувеличавају обим подршке
Каракасу.

  

Током јучерашње посете Мексику, Лавров је рекао да Москва не доноси никакву понуду
која укључује одлазак Мадура с власти, на чему Вашингтон инсистира.

  

"Не доносимо никакав предлог. Ми поштујемо наше партнере", казао је Лавров
новинарима.

  

(Бета)
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