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 Председник Венецуеле Николас Мадуро је у Врховном суду те земље положио
заклетву, чиме је и званично почео његов други шестогодишњи мандат.

  

  Иако је више латиноамеричких држава оспорило његову победу на изборима одржаним
у мају прошле године, а Сједињене Америчке Државе су увеле санкције неким од
Мадурових најближих сарадника, званично је саопштено да су данашњој церемонији
присуствовали представници 94 државе.   

Међу њима су били председници Кубе, Боливије и Никарагве Мигел Дијаз Канел, Ево
Моралес и Данијел Ортега, као и председник самопроглашене Републике Јужне Осетије
Анатлој Бибилов, пренео је АП.

  

Државна телевизија преносила је церемонију полагања заклетве, којој је присуствовало
више стотина људи, који су овацијама дочекали Мадура.

  

Мадуро је други предсенички мандат почео у време појачаног притиска Вашингтона, који
је поред санкција његовим најближим сарадницима америчким банкама забранио да
послују у Венецуели, а државни секретар Мајк Помпео је изјавио да ће америчка влада
појачати притисак, како би подржала народ у тој држави.

  

Време је да у Венецуели почне просес транзиције и да се организовањем слободних и
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фер избора обнови уставни, демократски поредак, рекао је Помпео.

  

Организација америчких држава (ОАС) већином гласова је усвојила одлуку да не
признаје легитимитет председника Венецуеле Николаса Мадура, који је данас
полагањем заклетве званично почео други шестогодишњи мандат.

  

Болтон: Не признајемо легитимитет Мадура

  

САД неће признати легитимитет венецуеланског председника Николаса Мадура и
повећаће притисак на његову владу, рекао је Џон Болтон, саветник за националну
безбедност председника Доналда Трампа.

  

"САД неће признати нелегитимну инаугурацију Мадурове диктатуре. Наставићемо да
појачавамо притисак на тај корумпирани режим, да подржавамо демократску Народну
скупштину и да позивамо на слободу и демократију у Венецуели", навео је Болтон на
Твитеру.

  

Мадуро, реизабран 20. маја на изборима које је опозиција бојкотовала, данас почиње
свој други шестогодишњи мандат на челу државе.

  

Да неће признати Мадура саопштиле су и Европска унија и Група из Лиме, организација
која од 2017. окупља латиноамеричке земље и Канаду. Вашингтон је већ најавио нове
финансијске санкције против венецуеланских физичких и правних лица.

  

(Бета)
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