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Белоруски председник Александар Лукашенко рекао је током телефонског разговора са
америчким државним секретаром да ће Москва и Минск, у оквиру обавеза ОДКБ,
реаговати на евентуалну спољну агресију. Помпео је изнео уверавања да од стране
НАТО такве претње нема.

  

  

„Две земље су спремне да заједно реагују на потенцијалне спољне претње. Конкретно, у
складу са споразумом у оквиру ОДКБ - о заштити заједничког простора - у случају
спољне агресије од стране Пољске, Литваније или других земаља, Белорусија и Русија
ће бити принуђене да реагују“, пренела је агенција Белта позивајући се на прес-службу
председника.

  

Помпео је са своје стране одговорио да са стране НАТО, ни од Пољске и Литваније, не
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треба страховати од такве опасности јер она не постоји.

  

Како наводи телевизија ОНТ, Лукашенко је обавестио саговорника из Вашингтона о
националном дијалогу који се сада „активно води у Белорусији“.

  

Помпео је са своје стране поручио да Америка остаје привржена суверенитету и
независности Минска и развоју сарадње са Белорусијом.

  

„Саговорници су разговарали и о ситуацији у свету. Према заједничком закључку,
ситуација се од Помпеове посете Минску у фебруару драстично променила, појавили су
се и стално се појављују нови изазови. Помпео и Лукашенко су разговарали и о
унутарполитичкој ситуацији у Белорусији и САД“, наводи телевизија.

  

Лукашенко и Помпео су разговарали телефоном раније данас на иницијативу америчке
стране.

  

Подсетимо, председнички избори у Белорусији одржани су 9. августа. Централна
изборна комисија саопштила је да је на изборима победио Александар Лукашенко.
Белоруска опозиција не признаје те резултате и сматра да је победница Светлана
Тихановска. Ни Брисел не сматра Лукашенка за легитимног председника. Од 9. августа у
Белорусији трају протести против изборних резултата.

  

Белоруски актуелни председник Александар Лукашенко, који се суочава са ултиматом
опозиције да ће грађани ступити у генерални штрајк ако не поднесе оставку до 25.
октобра односно сутра, разговарао је данас телефоном са америчким државним
секретаром Мајком Помпеом, јавили су белоруски медији.

  

Разговор је одржан на иницијативу америчке стране, али детаљи позива нису одмах
били доступни, саопштила је новинска агенција Белта.

  

 2 / 4



Александар Лукашенко у телефонском разговору са Мајком Помпеом: Москва и Минск ће реаговати у случају спољне агресије; Помпео: Не постоји претња од НАТО
субота, 24 октобар 2020 21:00

Лукашенко је суочен са потенцијалним националним штрајком који би могао започети у
понедељак, након ултиматума који су поставили опозициони лидери.

  

Ипак, белоруски председник није показао никакве намере да ће испунити захтеве
опозиције и одступити, преноси Ројтерс.

  

Подсетимо, лидерка белоруске опозиције Светлана Тихановска упутила је 13. октобра
ултиматум Лукашенку, којем је дала рок до 25. октобра да се повуче са власти, а ако се
не повуче, она ће позвати на још веће протесте и генерални штрајк.

  

“Прошла су два месеца политичке кризе, насиља и безакоња – и доста нам је. Дана 25.
октобра објављујемо народни ултиматум. Режим има 13 дана да испуни три обавезна
захтева: Лукашенко мора да објави о својој оставци, насиље на улицама мора у
потпуности да престане и морају се ослободити сви политички затвореници”, навела је
Тихановска том приликом.

  

Иначе, протести против Лукашенкове 26-годишње владавине започели су након
председничких избора 9. августа, на којима је наводно остварио убедљиву победу.

  

Ипак, опозиција није признала резултате избора и сматра да је победила Светлана
Тихановска. Ни Брисел не сматра Лукашенка за легитимног председника.

  

Вашингтон је почетком октобра увео санкције белоруским званичницима након бруталног
и насилног гушења демонстрација у Минску и градовима широм земље.

  

Санкције је претходно увела и Европска Унија због, како се наводи, фалсификовања
резултата избора и насиља над демонстрантима. Велика Британија и Канада увеле су
сличне санкције.

  

Балтичке земље Литванија, Латвија и Естонија већ су наметнуле санкције крајем августа,
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те их прошириле према више од 100 белоруских службеника који су уплетени у кршење
људских права.

  

Преко 13.000 демонстраната ухапшено је до сада, али грађани Белорусије не одустају и
свакодневно се окупљају широм Белорусије више од два месеца.

  

(Спутњик, Нова.рс)
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