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Свет какав је данас не може да се сведе на ривалитет између Кине и САД, рекао је
француски председник Емануел Макрон пред Уједињеним нацијама позивајући
међународну заједницу да "изгради нове савезе". Макрон је додао да Француска и њени
европски савезници Немачка и Велика Британија неће да се нагађају око свог одбијања
да подрже поновно увођење санкција УН Ирану што хоће САД.

  

  

“Нисмо колеткивно осуђени на плес у двоје на неки начин сводећи нас на то да будемо
очајни посматрачи са колективном немоћи”, рекао је француски председник у свом
виртуелном говору на заседању генералне скупштине УН.

  

Макроново видео обраћање је емитовано неколико сати после Доналда Трампа који је
поново жестоко напао Кину наговештавајући ризик новог Хладног рата између два
гиганта.
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Не наводећи име САД кинески председник Си Ђинпинг је упозорио на могућу “замку
шока цивилизација”.

  

“Свет какав је данас не може да се сведе на ривалитет између Кине и САД, колика год
да је светска тежина те две велике силе, каква год је историја која нас везује, посебно
за САД”, рекао је Макрон.

  

Наспрам њих, додао је “имамо маргину за маневрисање”.

  

“На нама је да је користимо и да знамо да дефинишемо наше приоритете у том
окружењу, да јасно покажемо наш избор и изградимо нове савезе”, додао је он.

  

Макрон је посебно позвао Европу да преузме своју пуну одговорност.

  

“Европска унија за коју су многи предвиђали поделе и немоћ је у кризи направила
историјски корак јединства, суверенитета, солидарности, избора за будућност”, оценио
је Макрон.

  

Он је навео европску акцију да се развије вакцина против Ковида-19 као универзално
добро или деловање да се смањи дуг сиромашних земаља, посебно афричких.

  

Француски председник Емануел Макрон рекао је у говору УН, да Француска и њени
европски савезници Немачка и Велика Британија неће да се нагађају око свог одбијања
да подрже поновно увођење санкција УН Ирану што хоће САД.

  

“Француска са својим немачким и британским партнерима задржаће свој захтев да се у
потпуности спроведе Бечки споразум из 2015. године о иранском нуклеарном програму”,
рекао је Макрон у говору емитованом првог дана годишњег заседања Генералне
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скупштине УН које је овог пута виртуелно због пандемије.

  

Париз, рекао је он, неће прихватити ни иранско кршења тог споразума, али неће да
попусти око активирања механизма поновног увођења санкција које траже САД.

  

Макрон је рекао да САД које су својевољно изашле из иранског нуклеарног споразума
потписаног 2015. с великим силама, нису због тога у положају да активирају механизам
аутоматског поновног увођења санкција УН.

  

(Бета)
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