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У свом обраћању светским лидерима на заседању Генералне скупштине Уједињених
нација председник Обама је рекао да је сада прави тренутак да се предузме акција у
вези са многим питањима са којима се свет суочава.

  

Председник Обама се данас по други пут током свог мандата обратио Генералној
скупштини светске организације. Само неколико недеља након што је његова
администрација поново покренула блискоисточне мировне преговоре Обама је позвао
светске лидере да пруже подршку мировном процесу:

  

„Ако споразум не буде постигнут Палестинци никада неће искусити понос и достојанство
поседовања сопствене државе, а Израелци никада неће искусити извесност и сигурност
која која потиче од суверених и стабилних суседа,“ рекао је амерички председник.

  

Палестинци су запретили да ће напустити мировне преговоре уколико Израел не
продужи рестрикције на изградњу нових јеврејских насеља на Западној обали.
Израелска влада је, медјутим, саопштила да неће продужавати привремену обуставу
изградње нових насеља. С тим у вези председник Обама је упозорио:

  

„Сматрамо да мораторијум треба да буде продужен. Такодје верујемо да би преговори
требало да буду настављени до постизања циља.“

  

Председник Обама се такодје осврнуо на спорни ирански нукеларни програм. Техерану
су однедавно уведене нове санкције због нуклеарног програма.

  

„Иранска влада мора да покаже јасну и кредибилну преданост и да потврди свету
мирнодопску намену свог нуклеарног програма,“ поручио је Обама.

  

Амерички председник је изнео и оцену стања у 9-огодишњем рату у Авганистану.
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„Сједињене Државе са својим савезницима спроводе стратегију чији је циљ да се
заустави напредовање Талибана и да се изграде капацитети авганистанске владе и без
бедносних снага како би пренос одговорности могао да започне у јулу следеће године.“

  

Председник Обама је касније присуствовао састанку Клинтонове глобалне иницијативе
где се учесницима обратила прва дама Мишел Обама.

  

(VOA)
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