Игор Данченко: Без значајнијег напретка у односима Москве и Вашингтона
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"Упркос оптимизму руске и америчке стране о будућим односима, значајнији прогрес о
низу питања још није постигнут", каже за "Глас Америке" научни сарадник Института
“Брукингс” Игор Данченко. Он је коментарисао протеклу посету председника Барака
Обаме Русији.

Данченко: “Значај посете председника Обаме Русији се огледа у отварању нове етапе
у односима две земље у светлу раније често напетих, па и штетних односа. Председник
Обама се састао са председником Русије, Медведевом и премијером Путином и у жељи
да унапреди односе разговарао прво о лакшим темама. Највећи успех је свакако
постигнут у домену новог споразума СТАРТ, пошто се овим војним споразумом обухватају
заједнички циљеви у погледу глобалне безбедности. Разговори су такодје били порука
другим земљама да Сједињене Државе и Русија намеравају интензивније да се ангажују
у погледу неширења нуклеарног оружја, посебно у односу на Иран и Северну Кореју”.

Глас Америке: Које друге проблеме две стране треба сад да решавају - после
америчко-руског самита?

Данченко: “Већ сам поменуо прогрес у погледу новог споразума СТАРТ, мада су ти
преговори на самом почетку, али остају друга - билатерална и глобална питања.
Билатерална питања обухватају и повлачење у америчком Конгресу законског
амандмана Џексон-Ваник из 1974 – којим се земљама које ометају исељавање
припадника мањина ускраћују одређене повластице - затим улазак Русије у Светску
трговинску организацију, стационирање америчког ракетног система у Европи, итд... На
глобалном плану, актуелна питања су ирански и севернокорејски нуклеарни програми,
док су се у вези с Авганистаном, Москва и Вашингтон договорили о транспорту
америчког војног материјала преко руске територије. Упркос оптимизму руске и
америчке стране према будућим односима, значајнији напредак у погледу низа питања
још није постигнут. Наравно, тек смо на почетку нове етапе односа”.

Глас Америке: Да ли ће лични односи америчких и руских државника играти важну
улогу у односима две земље и да ли то видите као позитиван или негативан тренд?

Данченко: “Често говоримо о улогама важних светских политичких личности и
државника, о личним наклоностима, итд, али, рецимо, у случају Буша и Путина, који су се
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сматрали добрим пријатељима, након одличних личних односа, није постигнут никакав
напредак у погледу било којег важног проблема. Напротив, односи Вашинготна и Москве
су се током осам година Бушове администрације погоршали. Исправан став у
билатералним и медјународним односима је стављање нагласка на институционални
ниво. И ту је постигнут одређен успех. Председник Обама и председник Медведев су
успоставили билатералну комисију, коју ће предводити два председника. Та комисија ће
се састојати од најмање 13 секција, које ће се бавити разним темама, међу којима су
демократија, владавина закона, безбедност, свемирска истраживања, борба против
производње и крујумчарења наркотика, итд... Сада треба причекати и видети колико ће
рад ове комисије бити успешан и какав ће бити њен допринос унапредјењу односа две
земље”.

(VOA)

2/2

