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Председник Русије Владимир Путин састао се у резиденцији у Сочију са председником
Белорусије Александром Лукашенком. На почетку састанка руски лидер је истакао да
Белорусија мора сама да се избори са ситуацијом насталом након председничких
избора.

  

  

„Видимо, наравно, сви знамо шта се дешава у Белорусији и знамо за унутрашње
политичке догађаје повезане са овим изборима. Ви добро знате наш став. Ми смо за то
да сами Белоруси, без икаквих подстицаја и спољних притисака, мирно и међусобним
дијалогом разјасне ову ситуацију и донесу заједничку одлуку о томе како даље да раде“,
рекао је Путин.

  

Путин је на почетку састанка изјавио да је логичан и правовремен предлог да се почне
рад на уставу земље.

  

„Знамо за ваш предлог да се почне рад на уставу. Мислим да је то логично,
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благовремено и сврсисходно“, рекао је Путин.

  

Обнова трговине

  

Руски председник предложио је белоруском колеги да уложи напоре у обнову трговине,
која је опала због пандемије.

  

На почетку састанка, Путин је приметио да трговина између земаља у свету опада због
епидемије вируса корона.

  

„Али у том погледу мислим да морамо да уложимо додатне напоре, не само да се
вратимо на претходни трговински ниво и економске односе пре кризе, већ и да створимо
предуслове за напредак“, рекао је руски лидер.

  

„Предлажем да данас усмеримо пажњу на то. Имам одређене предлоге, чини ми се да је
потребно и на нивоу влада, на нивоу министарстава, одељења, па чак и појединачних
предузећа предузети додатне напоре и кораке у циљу отклањања постојећих проблема
и стварања услова за напредак“, прецизирао је Путин.

  

Према његовим речима, представници предузећа и министарстава двеју земаља налазе
се у сталном контакту.

  

„Тачно је, променила се влада у Белорусији, али то нам не смета да активно радимо,
поготово што је недавно председник Владе Русије Михаил Мишустин посетио
Белорусију“, нагласио је руски председник.

  

Сарадња у области одбране
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Путин је нагласио да Русија остаје посвећена свим споразумима са Белорусијом,
укључујући договоре у ОДКБ и Савезној држави.

  

Он је додао да Русија на Белорусију гледа као на свог најближег савезника и да ће
испунити све обавезе које је преузела.

  

Коментаришући заједничке војне вежбе, Путин је рекао да ће се јединице Оружаних
снага Русије након одржавања заједничких војних вежби са Белорусијом вратити се на
места сталног распоређивања.

  

Путин је истакао да ће се наставити сарадња у области одбране.

  

„Такође ћемо морати да наставимо сарадњу у одбрамбеној области. Пре свега, мислим
на одбрамбена предузећа. Овде такође имамо велику сарадњу и то у прилично
осетљивим областима. Па, и у војној“.

  

Лукашенко: Захвалан на подршци

  

Са своје стране, председник Белорусије Александар Лукашенко захвалио је руском
лидеру и свим Русима на подршци Белорусији након председничких избора. 

  

„Пре свега, желим да вам се захвалим... Да се захвалим не само због тога што
испуњавамо споразуме, то је природно. Поступили сте врло пристојно, људски. Стога се
лично захваљујем вама и свим Русима, свима онима који су учествовали у подршци коју
су нам пружили у ово постизборно време“, рекао је Лукашенко на почетку разговора са
руским председником.

  

Говорећи о страном мешању у ситуацију у земљи, Лукашенко је рекао да је захвалан
руском председнику, јер је показао да су границе Белорусије – границе Савезне државе.
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О одбрани земље и војним вежбама

  

Белоруски лидер рекао је да сматра да Русија и Белорусија треба да припремају своје
војске да се „не дај Боже“ супротставе могућој спољној агресији.

  

„Сматрам да ни у ком случају не би требало да се обазиремо на оно што нам кажу. Они
се не обазиру на нас, не гледају на нашу опрезност, изводе војне вежбе када год желе.
Стога ћемо ми такође, ако подржавате ову тезу, не заоштравајући ситуацију,
припремати своје војске тако да, не дај Боже, можемо томе да се одупремо“, истакао је
Лукашенко.

  

Русија и Белорусија су изводиле војне вежбе и наставиће да их изводе, морају да их
планирају годинама унапред, рекао је Лукашенко.

  

„Наша одбрамбена безбедност никада није изазивала никакве спорове и недоумице.
Никога не треба да питамо да ли ћемо или нећемо изводити вежбе. Ми смо их изводили
и наставићемо да их изводимо. Ко жели – нека се придружи тим вежбама, ко не жели –
нека то не чини. Мислим да ћете ви, Владимире Владимировичу, издати наређење
министру одбране Русије, наш министар одбране већ је добио такво наређење.
Планираћемо ове вежбе годинама унапред, конкретизоваћемо их и заједно изводити и
мале и велике вежбе“, навео је Лукашенко.

  

Борба против ковида

  

Говорећи о епидемији вируса корона, Лукашенко је захвалио Русији што је Белорусију
ставила „на прву линију у обезбеђивању вакцина“.

  

„Видите шта се дешава у Европи. Дефинитивно је почео јак други талас. Бојим се да ће
бити јачи од првог. Већ видим ове трендове, пратимо их. Морам да признам да у
Белорусији нема оволике епидемије, као у Европи. Али то не значи да смо се опустили“,
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рекао је председник Белорусије.

  

Лукашенко је објаснио да се земља веома озбиљно припрема да јој се не деси други
талас. Оно што је охрабрујуће, „што наши стручњаци и научници приметили је да овај
вирус већ није онакав. Али, бојим се да ће се овај вирус спајати са разним вирусима
грипа који лутају и зато не треба да се опуштамо“.

  

Такође је додао да су недавни догађаји у земљи показали да Минск треба да се држи
ближе Русији, посебно у области економије.

  

„Економија је у основи свега. Верујте, увек смо се придржавали ове политике (сарадње
са Русијом). А недавни догађаји показали су нам да морамо да се држимо ближе нашем
старијем брату и ближе сарађујемо по свим питањима, укључујући и економију“,
закључио је Лукашенко.

  

(Спутњик)
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