Владимир Путин: Русија и Америка изгубиле шансу за сарадњу за време Буша
уторак, 07 јул 2009 18:53

Премијер Русије Владимир Путин изјавио је данас у разговору са председником САД
Бараком Обамом да су Русија и Америка изгубиле огромну шансу да успоставе нову
сарадњу у области противракетне одбране, док је шеф државе био Џорџ Буш.

То је новинарима, након разговора, пренео високи руски званичник Јуриј Ушаков.

Руски премијер је у разговору "нагласио да је изгубљена огромна шанса за
успостављање заиста квалитетне нове сарадње, када је у сусрету у Кенебанкпорту
2007. године предложио да се потпуно промени логика изградње односа две земље и да
се крене на најдубљу сарадњу између САД, Русије и Европе", пренео је Ушаков
Путинове речи.

"Да су Американци тада реаговали позитивно, сарадња у тој, осетљивој сфери
(противракетне одбране), дала би импулс развоју и реформи билатералних односа и у
другим областима сарадње", казао је Путин.

Подсећајући да је до недавно био амбасадор Русије у САД, Ушаков је навео да је "на све
предлоге Русије, администрација САД само климала главом, а адекватне реакције није
било".

Према речима Ушакова, Путин је тада размишљао конструктивно. "Путин је тада
размишљао како ће се развијати односи две земље после трагичних догађаја у Њујорку,
како ће се формирати заједнички прилаз, али су Американци одговорили војним
присуством у низу Централноазијских земаља, базама у Румунији, Бугарској", казао је
Ушаков.

Ушаков је навео да је разговор текао у том тону, и да су стране оцениле које се грешке
не смеју толерисати.

Он је додао да су се Обама и Путин током разговора неколико пута враћали теми
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противракетне одбране.

"Обама није дао никаква прецизна обећања, али је рекао да ће наставити да разматра
општу ситуацију, и да ће завршити тај посао кроз неколико недеља, месеци. Обама је
обећао да ће значајније него раније узимати у обзир забринутост Русије при разматрању
те ситуације", навео је Ушаков.

Радни доручак Обаме и Путина, је уместо планираних сат-сат и по, трајао два сата, у
подмосковској резиденцији руског премијера у Ново-Огарјову.

(Бета)
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