
Франк Валтер Штајнмајер: Не смемо Русију у потпуности да прогласимо за непријатеља - наша историја говори против тога
недеља, 15 април 2018 18:52

Немачки председник Франк-Валтер Штајнмајер упозорио је да не треба демонизовати
Русију и указао на галопирајуће отуђење Москве и Запада.

  

  

"Независно од Путина - не смемо Русију у целини, земљу и њене људе да прогласимо за
непријатеља. Наша историја говори против тога, а превише тога је у игри", рекао је
Штајнмајер за "Билд ам зонтаг".

  

Позвао је немачке политичаре да не одустају од дипломатских напора.

  

Штајнмајер је изразио забринутост да су прексиноћни ваздушни удари западних сила
први пут значајно повећали ризик од директне конфронтације снага Русије и САД у
Сирији.

  

"Ми смо у новој фази ескалације руско-америчких односа", упозорио је Штајнмајер.

  

Он је рекао и да је напад нервним агенсом на двоструког агента Сергеја Скрипаља
забрињавајући.
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"Али исто тако мора да нас забрине галопирајуће отуђење између Русије и Запада, са
последицама које ће превазићи овај случај. Практично више не постоји основа
поверења", рекао је он.

  

Позивам Трампа и Путина да учине први корак у покушају дугорочног решавања
сиријског конфликта

  

Немачки председник Франк Валтер Штајнмајер позвао је председнике САД и Русије,
Доналда Трампа и Владимира Путина, да "учине први корак" у покушају преговора о
дугорочном решавању сиријског конфилтка, пренео је лист Билд ам Зонтаг.

  "Путин и Трамп треба да направе први корак", рекао је Штајнмајер немачком листу и
додао да не може бити побољшања ситуације на терену у Сирији уколико се Трамп и
Путин не ангажују заједно у решавању ситуације у тој земљи.    

Немачки председник је рекао да треба узети у обзир и земље у региону, инсистирајући
да ипак "све почиње од САД и Русије". 

  

Штајнмајер је тровање бившег двоструког агента Сергеја Скрипаља и његове ћерке
Јулије у Великој Британији оценио као "веома озбиљан инцидент" и додао да га
забрињава погоршање односа између Русије и Запада. 

  

(Бета)
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