
Лорд Питер Карингтон преминуо је у 100. години живота
уторак, 10 јул 2018 15:28

Бивши министар спољних послова Велике Британије и међународни преговарач током
сукоба на просторима бивше Југославије лорд Питер Карингтон преминуо је у 100.
години, објавили су британски медији.
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  Дугогодишњи политичар и посланик британског Дома Лордова, Питер Карингтон, био јеједини преживели члан послератне владе Винстона Черчила у којој је обављао дужностминистра пољопривреде.  Овдашњој јавности посебно познат као творац плана за решење југословенске кризе.  Председавао је Мировној конференцији о Југославији коју је у октобру 1991. годинесазвала Европска заједница. Према његовом плану за решење југославенске кризебившу Југославију је требало реорганизовати у лабави савез суверених и независнихдржава (Карингтонов план), али је план пропао пошто га је одбила Србија, а после ње иЦрна Гора, преноси ББЦ.  Карингтон је био на неколико водећих позиција у британској политици, укључујућипложај министра одбране и министра спољних послова.  Дом Лордова објавио је на свом вебсајту да је преминуо у понедељак, пренео је ББЦ.  Конзервативни посланик био је најпознатији по својој оставци на положај министраспољних послова три дана после аргентинске инвазије на Фалкландска острва у 1982.  Ондашња премијерка Маргарет Тачер покушала је да га одврати од подношења оставке,али је он сматрао да мора да одступи упркос чињеници да није сносио никаквуодговорност у неуспјеху владе да предвиди инвазију.  Лорд Карингтон играо је кључну улогу у успостављању модерне државе Зимбабве,председавајући разговорима 1979. који су довели до стварања нове државе натериторији некадашње јужне Родезије.  Обављао је дужност генералног секретара НАТО у периоду до 1984 до 1988. године.  „Смрт Питера Карингтона у 99. години означава крај једне ере и губитак државника којије био поштован широм света због свог изузетног доприноса јавној служби. Само јенеколицина људи тако дуго и предано служила својој земљи као Лорд Карингтон – одкоманданта тенковске јединице у Другом светском рату током кога је одликован Војнимкрстом, до служби у владама у време два монарха и шест премијера, још од временаВинстона Черчила, изјавила је британска премијерка Тереса Меј.  Био је, додала је Меј у изјави поводом Карингтонове смрти, омиљени и поштовани чланДома Лордова скоро осам деценија и служио је с великом преданошћу и интегритетом увлади.  (Фонет)  
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