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УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ, 19. маја /ТАСС/. Русија може понудити 25 милиона тона
житарица за извоз преко луке Новоросијск од 1. августа до краја ове године, рекао је
стални представник Русије при УН Василиј Небензја, говорећи у четвртак на састанку
Савета безбедности УН о конфликтима и безбедности хране.

  

  
  

Оправдано сумњамо да жито не иде у помоћ изгладњелом глобалном југу, већ се
утоварује у складишта житарица европских држава. Како разумемо, на овај начин
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Украјина плаћа оружје које Запад испоручује

    

Према Небензјиним речима, Русија „и даље остаје одговоран снабдевач храном и
енергијом“.

  

"Ове године очекујемо рекордно висок род пшенице. У том смислу можемо понудити 25
милиона тона жита за извоз из луке Новоросијск од 1. августа до краја ове године",
рекао је изасланик.

  

„Можемо да разговарамо и о другим набавкама, укључујући с обзиром на то да ће од јуна
до децембра потенцијални извоз ђубрива износити најмање 22 милиона тона. Али, ако
немате намеру да повучете своје самоиницијативно уведене санкције, зашто онда
оптужујете нас? Зашто најсиромашнији народи и региони морају да пате због ваших
неодговорних геополитичких игара?" истакао је дипломата обраћајући се
представницима западних држава.

  
  

Можемо да разговарамо и о другим набавкама, укључујући с обзиром на то да ће од јуна
до децембра потенцијални извоз ђубрива износити најмање 22 милиона тона. Али, ако
немате намеру да повучете своје самоиницијативно уведене санкције, зашто онда
оптужујете нас?

    

Према Небензјиним речима, у садашњим околностима покушаји да се „неосновано
пребаци одговорност” за погоршање ситуације са храном у свету на Русију „нису само
апсурдни, већ су светогрђе”.

  

Небензја је рекао да је извоз житарица из украјинских лука блокиран због акција
Украјине, а не Русије.

  

„Тврдите да ми наводно блокирамо могућност извоза пољопривредних производа из
Украјине морским путем“, рекао је он на седници Савета безбедности УН о безбедности
хране. „Истина је, међутим, да је Украјина, а не Русија, та која наставља да блокира 75
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страних бродова из 17 држава у лукама Николајев, Херсон, Черноморск, Мариупољ,
Очаков, Одеса и Јужни, а Украјина је била та која је минирала водене путеве. "

  

„С обзиром на то, како можемо говорити о извозу житарица? рекао је. "И шта год да
кажете овде данас, само ви можете променити ову ситуацију, господо."

  
  

Истина је, међутим, да је Украјина, а не Русија, та која наставља да блокира 75 страних
бродова из 17 држава у лукама Николајев, Херсон, Черноморск, Мариупољ, Очаков,
Одеса и Јужни, а Украјина је била та која је минирала водене путеве

    

Извезено украјинско жито не иде у земље којима је потребна, већ се утоварује у
складишта ЕУ - вероватно као плаћање за пошиљке оружја, рекао је Небензја.

  

„Поставља се логично питање: где иду те пошиљке [украјинског жита]? Какве везе имају
са обезбеђивањем прехрамбене безбедности у свету?“ рекао је Небензја. „Оправдано
сумњамо да жито не иде у помоћ изгладњелом глобалном југу, већ се утоварује у
складишта житарица европских држава. Како разумемо, на овај начин Украјина плаћа
оружје које Запад испоручује.“

  

(ТАСС)
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