
Фархан Хак: УН немају начина да утврде ко је извршио нападе на нуклеарну електрану Запорожје, али би желеле да они престану
уторак, 22 новембар 2022 01:01

Уједињене нације немају способност да идентификују ко стоји иза напада на нуклеарну
електрану Запорожје, изјавио је портпарол генералног секретара УН Антонија Гутереша
Фархан Хак.

  

  

Руско министарство одбране саопштило је да је током викенда око 30 пројектила
погодило електрану, а Русија је позвала Међународну агенцију за атомску енергију
(ИАЕА) да уради свој посао како треба и призна да је гранатирање дошло са украјинске
стране.

  

Корпорација за нуклеарну енергију Росатом констатовала је да је оштећено складиште
истрошеног горива и да је напад могао да изазове катастрофу. Москва је саопштила да
је јасно да је ватра дошла из украјинског града Марганца, али је ИАЕА избегла да
именује одговорне.
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"Немамо начина да утврдимо ко је извршио нападе, али бисмо желели да они престану",
рекао је Хак, напомињући да Секретаријат "дели забринутост" генералног директора
ИАЕА Рафаела Гросија и "придружује му се у позивању свих страна на прекид ватре"
око "Запорожја".

  

Највећа европска нуклеарна електрана је под контролом Русије од фебруара. Оштећење
складишта за истрошено гориво ризикује испуштање радиоактивног материјала у
атмосферу, што би могло да има непредвидиве последице, упозорио је Росатом.

  

И портпарол Кремља Дмитриј Песков и портпаролка руског министарства спољних
послова Марија Захарова оценили су данас да ИАЕА треба у потпуности да изврши своју
дужност и именује кривце.

  

Захарова је подвукла да је Кијев спреман да доведе у смртну опасност представнике
ИАЕА на Запорошкој нуклеарки и да секретаријат ИАЕА мора јасно да укаже на то ко
напада нуклеарку.

  

"Међународна јавност мора да зна ко стоји иза напада, посебно због кијевске
пропаганде да, наводно, Русија саму себе гранатира".

  

Напади овог викенда били су први већи инцидент у Запорошкој нуклеарној електрани од
почетка септембра, када је ИАЕА довела сталне посматраче. Према речима званичника
Росатома Рената Карчаа, инспектори ИАЕА су у понедељак прегледали штету, у пратњи
руског балистичара, и могли су да виде да је напад дошао са украјинске стране.
Извештај који је тада начињен је прослеђен седишту ИАЕА.

  

(РТ)
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