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 Пандемија вируса корона може да допринесе побољшању сарадње у међународној
арени, а Русија и Немачка могу да имају водећу улогу у томе, изјавио је шеф руске
дипломатије Сергеј Лавров.

  

  „У блиској будућности пандемија ће постати један од значајних фактора који је у стању
да учествује у формирању обједињујућих приступа у сфери спољне политике и светске
економије, повећању интеракције између земаља и међународних институција у борби
против реалних, а не имагинарних претњи човечанству“, изјавио је Лавров на 23.
годишњој видео-конференцији „Потсдамски сусрети“, која је ове године посвећена теми
„Немачка-Русија-ЕУ: Пандемија и њене последице по спољну политику и политику
безбедности“.   

Говорећи о руско-немачким односима, министар је истакао да је у том контексту важно
питање лидерства двеју земаља у свету који се брзо мења.

  

„У нашим заједничким снагама је транформација песимистичне, али данас
распрострањене пароле ─ ‘свет никада неће бити какав је био пре’, у далеко
амбициознију и ка будућности усмерену ─ ‘свет мора постати бољи’“, додао је он.

  

Дијалог Москве и Берлина ─ корак ка новој динамици у односима двеју земаља

  

Русија може да допринесе решавању многих међународних проблема, интензиван
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дијалог између Москве и Берлина је потребан како би се формирали позитивни циљеви,
који би могли да поставе темељ за нову динамику у односима двеју земаља, изјавио је
немачки министар иностраних послова Хајко Мас.

  

„Потребан нам је интензиван дијалог, конкретно између наших земаља, влада,
парламената и друштава. Само тако можемо да направимо позитиван план као основу за
нову динамику“, истакао је Мас.

  

Министар је оценио да се вирус корона може победити само уједињеним снагама.

  

„У том смислу намеравамо да изградимо своје представништво у Савету ЕУ у другој
половини године и да учествујемо у оквиру нашег привременог чланства у Савету
безбедности УН – ради мултилатералног решења. Шта то значи за руско-немачке
односе? Догађаји из 2014. године оптеретили су односе наших двеју земаља, а такође и
односе Русије и Запада. Томе су додате многе кризе и сукоби који су уследили. За нас,
Немце, јасно је да доследне одлуке могу бити постигнуте само у мултилатерланим
оквирима, као и да Русија може да допринесе усвајању многих одлука“, рекао је Мас.

  

Он је такође рекао да се свет због вируса корона суочава са изазовима који никада
раније нису виђени и да немачко Министарство иностраних послова „с великим
интересом“ прати повећање контаката министара здравља и ресора Русије и Немачке у
контексту сарадње у борби против вируса. Према његовим речима, ти контакти се
„одржавају редовно“.

  

„Постдамски сусрети“, које је покренуо бивши немачки председник Роман Херцог 1999.
године, одржавају се сваке године у виду конференције. Они редовно окупљају високе
представнике политике, бизниса, културе и других јавних личности из Немачке и Русије,
како би постигли дубље разумевање једних других и формирали нове видове сарадње
уз разговор о актуелним питањима. Од 2019. године формат конференције је под
патронатом министара спољних послова Немачке и Русије - Хајка Маса и Сергеја
Лаврова.

  

(Спутњик)
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