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УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ, 13. маја /ТАСС/. Русија намерава да поднесе материјале Савету
безбедности УН за спровођење истраге о војно-биолошким активностима у Украјини у
оквиру међународних споразума, изјавио је у петак стални представник Русије при УН
Василиј Небензја на седници Савета безбедности УН који је Русија позвала да разговара
о америчким биолабораторијама у Украјини. .

  

  

„Већ смо прикупили значајну количину материјала који директно указује на кршење
Конвенције о биолошком и токсичном оружју од стране САД, рекао је. „Настављамо да
прикупљамо и анализирамо ове материјале.“

  

„С обзиром на то да САД одбијају било какву конструктивну дискусију о овој теми,
планирамо да користимо механизме предвиђене члановима 5 и 6 БТВЦ (они предвиђају
могућност подношења доказа Савету безбедности УН за покретање истраге – ТАСС)“.
рекао је посланик.
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Чим се заврши прикупљање материјала, предаћемо их Савету на истрагу“, рекао је
Небензја. „Надамо се да ће то омогућити да се трајно зауставе војно-биолошке
активности које угрожавају међународни мир и безбедност, а починиоци буду одговорни.

  

САД намерно блокирају покушаје јачања режима Конвенције о забрани биолошког
оружја

  

„Амерички представници одбацили су и наше иницијативе о допунама мера поверења
Конвенције формом извештавања о војно-биолошким активностима ван националне
територије. Другим речима, Сједињене Америчке Државе намерно блокирају покушаје
јачања режима Конвенције о забрани биолошког оружја, усмереног на то омогући
ефикасну имплементацију одредби Конвенције“, оценио је Небензја на седници Савета
безбедности УН о теми америчких биолабораторија у Украјини.

  

Докази о умешаности САД у опасне пројекте — узнемирујући

  

Према речима Небензје, Украјина је у складу са међународним обавезама била дужна да
пружи информације о војно-биолошким активностима УН, али да очигледно то није
чинила.

  

„Настављамо да добијамо изузетно узнемирујуће документарне доказе да је америчко
Министарство одбране директно укључено у реализацију опасних биолошких пројеката у
Украјини који имају знаке скривеног војно-биолошког програма“, напоменуо је
представник Русије у УН.
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  С тим у вези, Москва намерава да представи материјале Савету безбедности УН заспровођење истраге о војно-биолошким активностима у Украјини у оквиру међународнихспоразума, а већ је доставила СБ УН нове доказе о тим активностима, саопштио је он.  „Већ смо прикупили значајну количину материјала који директно указују на чињенице дасу САД и Украјина кршиле Конвенцију, настављамо да прикупљамо и анализирамо тематеријале. Узимајући у обзир чињеницу да америчка страна одбија било каквуконструктивну дискусију на ову тему, планирамо да активирамо механизме предвиђенечлановима пет и шест Конвенције. Чим се заврши прикупљање материјала, предаћемо ихСавету на истрагу. Надамо се да ће то трајно зауставити војно-биолошке активности којеугрожавају међународни мир и безбедност, а одговорне извести пред лице правде“,нагласио је Небензја.  Према његовим речима, поменуте активности су се изводиле у центру Источне Европе иу близини западних граница Русије, стварајући реалну претњу по биолошку безбедностРуске Федерације, региона и целог света.  Подсетимо, Министарство одбране Русије раније је открило да су Сједињене АмеричкеДржаве потрошиле више од 200 милиона долара на рад биолошких лабораторија уУкрајини, а које су учествовале у америчком војно-биолошком програму и бавиле се,између осталог, узрочницима куге и антракса.  (TACC, Спутњик)  
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