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 Немачки канцелар Олаф Шолц изјавио је да је због руске агресије на Украјину
међународни поредак у опасности.

  

Ако председник Русије Владимир Путин оствари своје намере, свету прети "међународно
безакоње," рекао је Шолц.

  

"Путин не сме да добије овај злочиначки агресорски рат против Украјине - и тај рат он
неће да добије", истакао је у петак на обележавању 100. годишњице Прекоморског
клуба у Хамбургу.

  

Шолц је истакао да Немачка своје овогодишње председавање Г7 жели да искористи за
усмеравање на глобално јединство.

  

"Заједништво у свету је крхко. Зато ћемо да искористимо све своје снаге да се у овом
глобалном савезу, који стоји чврсто иза међународног поретка заснованог на правилима,
не појаве никакве пукотине", рекао је Шолц.
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Главни задатак немачког председавања Г7 је, објаснио је, активан приступ
међународним партнерима.

  

Због тога је на самит Г7 крајем јуна у Елмауу, у Баварској, позвао и шефове држава и
влада из других региона света, из Индонезије, Индије, Сенегала и Јужне Африке.

  

"Мора да буде потпуно јасно: Г7 није неки ексклузивни клуб богатих, западних,
индустријских нација".

  

Централни циљ немачког председавања Г7 је и "да се начини значајан напредак ка
међународном климатском клубу, који је отворен за све земље".

  

Сви треба да учествују, ако је то могуће, јер без сарадње између великих емитера
штетних гасова, земаља у успону и земаља у развоју, било какав напредак у заштити
климе неће бити могућ.

  

"Времена могу да буду тешка, интереси сукобљени а сукоби огромни, али, упркос томе,
напредак ка бољем, слободнијем и праведнијем свету је могућ", рекао је Шолц.

  

Руска агресија против Украјине је тренутно највећа катастрофа. Али рат је пробудио
нову одлучност и јединство западних демократија.

  

"Сачуваћемо ову одлучност", закључио је немачки канцелар.

  

Шолц ће у недељу да се обрати грађанима преко телевизије и говориће и о рату у
Украјини, казали су владини представници за медије.
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Ангела Меркел, његова претходница, ретко се директно обраћала грађанима, не
рачунајући традиционалне новогодишње говоре.

  

Шолц, који је за канцелара изабран у децембру, то је већ једном учинио, недуго после
почетка руског напада на Украјину 24. фебруара.

  

(DPA-Б92)
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