
САД напуштају Унеско због "антиизраелских резолуција"
четвртак, 12 октобар 2017 15:35

Вашингтон је одлучио да напусти Унеско (УНЕСЦО) због резолуција те организације које
америчка администрација сматра антиизраелским, изјавили су амерички званичници
агенцији АП.

  

  

Портпарол Стејт департмента Хедер Науерт је рекла да су САД донеле одлуку да се
крајем 2018. године повуку из УН-ове организације за заштиту природног и културног
наслеђа.

  

- На дан 12. октобра 2017. године Стејт Департмент је обавестио директорку Унеска
Ирину Бокову о намери да се САД повуку из организације. Одлука није донета олако и
одражава америчку забринутост око гомилања неизмирених обавеза у Унеску, потребом
за фундаменталним реформама у организацији и антиизраелских ставова у Унеску -
рекла је Науерт.
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Одлука ће ступити на снагу 31. децембра 2018. године.

  

САД ће, како је саопштено, остати присутне у организацији као држава посматрач.

  

Одлуку о повлачењу је донео државни секретар Рекс Тилерсон пре неколико недеља и
чак је о томе разговарао са француским председником Емануелом Макроном крајем
септембра на маргинама генералне скупштине УН, када је Макрон тражио Трампову
подршку за француског кандидата за високу позицију у Унеску.

  

Амерички званичници који су инсистирали на анонимности су изјавили да је донета
одлука о изласку САД из чланства у тој организацији у тренутку када је у току
процедура избора новог директора Унеско.

  

Вашингтон је прекинуо да плаћа доприносе у буџет те агенције УН после одлуке да се у
чланство прими Палестина 2011. године, али је Стејт департмент задржао канцеларију у
седишту Унеска у Паризу како би одржао свој утицај у тој организацији, наводи агенција.

  

Трампова администрација припремала се за повлачење из Унеска месецима, а одлука се
очекивала до краја године, према оцени званичника Сједињених Држава.

  

Неколико дипломата који су овог лета требало да буду постављени у тој мисији, рекли су
да су да им је речено да су њихове позиције "на чекању" и саветовани су да траже друге
послове.

  

(Агенције)
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