
Аналена Бербок: Нећемо оставити Молдавију саму у хладноћи и мраку. Нећемо дозволити Путину да је баци на колена
уторак, 22 новембар 2022 09:00

Иако има снажне историјске и језичке везе са сусједном чланицом Европске уније
Румунијом (од које тренутно преузима већину електричне енергије) Молдавија се за увоз
гаса ослања искључиво на руски Газпром и у великој мјери зависи од руске енергије.

  

  

Њемачка и њени европски савезници ове зиме ће стати уз Молдавију и неће дозволити
руском предсједнику Владимиру Путину да баци земљу на кољена, изјавила је њемачка
министарка вањских послова Аналена Бербок, преноси Ројтерс.

  

"Нећемо оставити Молдавију саму у хладноћи или мраку, нити у надолазећој рецесији",
додала је Бербок током донаторске вечери за Молдавију која је одржана у Паризу.

  

Молдавија је упозорила свој народ да се припреми за оштру зиму, јер се суочава са
енергетском кризом која посљедица руске инвазије на Украјину.
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Бербок је обећала око 32,5 милиона еура за обновљиву енергију, инфраструктуру и
помоћ избјеглицама..

  

Истовремено, француски предсједник Емануел Макрон, говорећи на донаторској
конференцији у Паризу, најавио је додатни пакет међународне помоћи вриједан више од
100 милиона еура за ову источноевропску нацију.

  

Он је нагласио да би већи дио те помоћи морао да буде усмјерен на помоћ Молдавији да
се избори са енергетском кризом.

  

Молдавија, која се налази између Украјине и Румуније, осјетила је посљедице раста
цијена хране и енергије и како и доласка на хиљаде избјеглица, пошто је ова земља (од
2,5 милиона људи) примила више украјинских избјеглица него било која друга, када би се
гледао број становника.

  

Иако има снажне историјске и језичке везе са сусједном чланицом Европске уније
Румунијом (од које тренутно преузима већину електричне енергије) Молдавија се за увоз
гаса ослања искључиво на руски Газпром и у великој мјери зависи од руске енергије.

  

Око 50 земаља и институција састало се у Паризу како би се обећала помоћ Молдавији.

  

(Вијести)
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