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 Температура односа између Москве и Лондона налази се на тачки замрзавања, изјавио
је министар  спољних послова Русије Сергеј Лавров за часопис „Руска мисао“.

  Министар је подсетио да последњих година британска влада одржава оштру антируску
политику, праћену сталним повећањем санкционог притиска. Конкретно, током протекле
године након Брегзита, Британци су три пута уводили сопствене санкције против руских
званичника и организација, рекао је Лавров.   

„Без обзира на чланство у ЕУ, британске власти непрекидно предузимају апсолутно
неосноване нападе на нас, користе оштру антируску реторику у јавности. Као резултат
тога, билатерална сарадња је у великој мери прекинута, поверење је изгубљено, а
‘температура’ односа је на тачки замрзавања“, рекао је шеф руске дипломатије.

  

Британија је у уторак поздравила одлуку Европске уније и Сједињених Америчких
Држава да уведу санкције Русији због случаја Наваљни. Према речима британског
министра спољних послова Доминика Раба, Лондон ће наставити да сарађује са
партнерима како би „Русију позвали на одговорност“. Очекује се да Велика Британија
ускоро уведе сопствене санкције Русији, сличне онима које су увеле Сједињене
Америчке Државе и Европска унија.
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Русија спремна на сарадњу

  

Руски министар је додао да је Москва спремна да са Лондоном настави рад на
билатералним економским механизмима.

  

Он је подсетио да је Русија више пута изјављивала да је заинтересована за проширење
економских веза са Великом Британијом без обзира на Брегзит.

  

Према његовим речима, Москва прати дијалог Брисела и Лондона у вези са сарадњом
након Брегзита.

  

„Полазимо од чињенице да ће Велика Британија у будућности задржати своју позицију
важног трговинског партнера Русије. На пример, 2020. године обим билатералног
трговинског обрта износио је 26,6 милијарди долара, што је повећање од 53,6 одсто у
односу на 2019“, навео је министар.

  

„Истовремено смо уверени да без изградње уравнотеженог политичког дијалога,
одговорног приступа билатералним односима, укључујући и у јавности, нећемо моћи да
остваримо значајан потенцијал сарадње. Остајемо отворени за развој сарадње са
Великом Британијом онолико колико је Лондон спреман за то“, истакао је Лавров.

  

Међутим, он је приметио да излазак из Европске уније није подстакао Велику Британију
на нормализацију свог дијалога са Русијом и подсетио да Москва сматра да је Брегзит
„чисто унутарбританска и унутаревропска ствар“.

  

Он је додао да ће Русија наставити да прати даљи развој параметара сарадње између
Велике Британије и ЕУ и утицај тог процеса на сарадњу Брисела и Лондона са другим
међународним партнерима, укључујући и Русију. „У овом другом случају, може се
поуздано тврдити да излазак Велике Британије из Европске уније није био фактор који
је подстакао британске власти на нормализацију међудржавног дијалога са Русијом“,
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констатовао је Лавров.

  

(Спутњик)
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