
Бела кућа: Уколико Русија нападне Украјину, САД ће увести санкције како би се ослабила руска индустријска способност и производња. Седница Савета безбедности УН биће прилика за Русију да објасни шта ради
субота, 29 јануар 2022 10:23

Администрација америчког председника Џозефа Бајдена планира да поштеди
обичне руске грађане од америчке контроле извоза уколико Русија нападне
Украјину, и да се фокусира на одређене руске индустријске и технолошке секторе,
казао је званичник Беле куће Питер Херел.

  

  

"Кључни људи" ће се такође суочити са "значајним санкцијама", додала је висока
економска званичница Теа Кендлер, пренео је Ројтерс.

  

Санкције би могле да циљају руску економију, па би се на удару нашли индустријски и
технолошки сектор, конкретно, поменута је производња паметних телефона.
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"Не можемо предвидети сваку акцију, али намера је да се деградира руска индустријска
способност и производња, а не да се циљају појединци, односно, свакодневни руски
потрошачи", казао је национални саветник у Белој кући Херел.

  

САД: Русија на седници Савета безбедности УН има прилику да објасни шта жели

  

Седница Савета безбедности УН о ситуацији око Украјине биће "прилика за Русију да
објасни шта ради", рекао је неименовани званичник америчке администрације.

  

"Иако мислим да ће можда бити неких дезинформација, биће то и јасна прилика да
Русија каже Савету безбедности да ли види пут за дипломатију или је заинтересована
за конфликт", рекао је амерички званичник који је желео да остане анониман, преноси
Ројтерс.

  

Седница је заказана за понедељак на иницијативу САД коју је представник руске мисије
у УН Дмитриј Пољански раније данас оценио као маркетиншки потез који је сраман за
репутацију СБ УН.

  

"Не могу да се сетим још једне прилике када је чланица СБ предложила да се разговара
о њеним сопственим неоснованим оптужбама и претпоставкама као претњама
међународном поретку од стране неког другог", написао је Пољански на свом Твитер
налогу, пренео је ТАСС.

  

(РТВ)
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