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Стејт департмент саопштио је вечерас да су САД обуставиле финансирање
Организације за образовање, науку и културу УН (Унеско) због пријема Палестине у
пуноправно чланство те организације.

  

Представница за штампу Стејт департмент Викторија Наленд изјавила је новинарима у
Вашингтону да САД нису имале другог избора, него да прекину финансирање, у складу
с америчким законом, пренео је Ројтерс.

  

Вашингтон, због тога, у новембру неће обавити трансфер 60 милиона долара Унеску.
Израел је данас такође најавио суспендовање помоћи Унеску.

  

С друге стране, висока представница ЕУ за спољну политику и безбедност Кетрин
Ештон позвала је све државе да наставе да подржавају Унеско и после данашњег
пријема Палестинаца у чланство.

  

Она је у Бриселу позвала "све да наставе да подржавају мисију Унеска". ЕУ, стога,
позива све стране да размисле пре него што предузму исхитрене акције.

  

Ештонова је затражила да се тој организацији УН не наноси штета и напоменула да се
активности Унеска односе на "мир, идентитет, културу, наслеђе и слободу изражавања",
пренео је АФП.

  

Палестинска држава постала је раније данас пуноправна чланица Унеска.

  

"Генерална конференција одлучила је да прими Палестину као чланицу Унеска", пише у
резолуцији за коју је гласало 107 земаља, против је било 14, док су 52 земље биле
уздржане.
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Та одлука је веома значајна за Палестинце који у њој виде могућност првог успеха кад је
реч о захтеву за пријем Палестине у УН.

  

Палестински председник Махмуд Абас је 23. септембра у Њујорку свечано предао захтев
за пријем земље у УН, а Савет безбедности треба да га размотри 11. новембра.

  

Европска унија позвала је данас све земље чланице Унеска да наставе да подржавају ту
организацију и да не доносе „исхитрене одлуке” после гласања за пријем Палестине као
пуноправног члана.

  

„Европска унија позива све чланице да размисле и да не доносе исхитрене одлуке”,
рекао је портпарол шефице ЕУ за спољну политику Кетрин Ештон.

  

„Треба све да учинимо да избегнемо штетне последице за деловање ове организације
Уједињених нација која је ставила мир, искорењење сиромаштва и трајни развој и
дијалог међу културама у центар свог рада”, додао је.

  

Ова порука је директно упућена Сједињеним Државама које су данас гласале против
резолуције о пријему Палестине у Унеско и упозориле да ће у случају да се изгласа
пријем суспендовати финасираје активности Унеска.

  

Ускраћивање финансијског доприноса САД имало би тешке последице за буџет Унеска
пошто амерички удео представља 22 одсто.

  

(Танјуг)
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