
Тереза Меј: Велика Британија није сагласна са избеличком политиком Доналда Трампа
недеља, 29 јануар 2017 16:34

 Након што се нашла на мети критика британских посланика из сопствене странке, јер
није осудила уредбу председника САД о обустави прилива избеглица у САД, британска
премијерка Тереза Меј поручила је да Велика Британија није сагласна са Трамповом
избеличком политиком Доналда Трампа.

  "Имиграциона политика у САД је ствар владе САД, исто као што би имиграциону
политику ове земље требало да одређује наша влада, али ми нисмо сагласни са овим
врстом приступа и то није онај који ћемо предузети", рекао је портпарол британске
премијерке.

  

Он је додао да Британија проучава нову Трампову извршну уредбу како би видела шта
она значи и које су њене правне последице, нарочито какве су последице за држављане
Велике Британије, пренео је Ројтерс.

  

Британски министар спољних послова Борис Џонсон написао је данас на свом налогу на
Твитеру да ће Велика Британија штитити права и слободе својим држављана у земљи и
иностранству.
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Меј је у суботу изјавила да је Вашингтон одговоран за своју избегличку политику, пренео
је АФП, уз оцену да је она тиме одбила да осуди уредбу коју је Трамп донео о обустави
прилива избеглица у САД.

  

"САД су одговорне за америчку политику о избеглицама. Британија је одговорна за
британску политику о избеглицама", рекла је Меј на конференцији за новинаре у Анкари,
након што су је новинари више пута питали шта мисли о Трамповој уредби.

  

Меј је, иначе, у суботу посетила Белу кућу и разговарала са Трампом, као први страни
лидер са којим се он састао откако је инаугурисан за председника САД.

  

Извршном уредбом коју је Трамп истог дана потписао, на четири месеца се обуставља
прилив избеглица у САД и привремено се забрањује путницима из шест земаља са
муслиманском већином да уђу у САД, док је забрана за држављане Сирије уведена на
неодређено време.

  

(Танјуг)
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