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 Венецуела неће дозволити „лажни шоу“ с хуманитарном помоћи САД, изјавио је
председник те земље Николас Мадуро.

  „Хуманитарна помоћ се претворила у шоу како би се оправдао државни преврат. То је
јефтин шоу који треба да нас понизи. Они су блокирали готово десет милиона долара,
наше злато, новац од нафте, а сада нуде 20 милиона? Венецуела неће дозволити тај
лажни шоу с хуманитарном помоћи“, рекао је Мадуро на конференцији за новинаре.   

У четвртак је објављено да се прва партија хуманитарне помоћи из САД већ налази на
граници Колумбије и Венецуеле у сабирном центру у Кукути. Реч је о два контејнера од
50 тона и најмање шест камиона који су стигли на тај пункт. Конвој су пратили
аутомобили националне полиције Колумбије. 

  

„Ако желите да помогнете, ослободите новац који сте блокирали нашој земљи. Украли су
новац, а сада нам нуде тоалет-папир“, рекао је Мадуро. 

  

Раније су представници Хуана Гваида, самопроглашеног привременог председника
Венецуеле, саопштили да ће 14. фебруара у Вашингтону бити одржана међународна
конференција за прикупљање хуманитарне помоћи Венецуели. 
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Он је обећао „тешку битку“ за рачуне Венецуеле у иностранству који су раније предати
на управљање Хуану Гваиду.

  

Стејт департмент САД је у јануару саопштио да су америчке власти шефу опозиционог
парламента омогућили приступ рачунима владе Венецуеле у америчким банкама. 

  

„То је тешка, сложена битка. Над тим рачунима су погледи и политичке амбиције да се
украду наша средства. Ми смо у правој бици, а ја ћу саопштити земљи када резултати
буду позитивни. Тај новац припада земљи, он се претвара у станове, здравље, развој
економије“, рекао је Мадуро. 

  

Према његовим речима, Венецуела у првом кварталу ове године намерава да повећа
производњу злата. 

  

„Имамо стратегију развоја индустрије добијања и прераде злата, планирамо да за три
пута повећамо производњу злата у првом кварталу“, рекао је он и нагласио да земља
добија злато у изобиљу и да има право да га продаје на светском тржишту као и сваки
други произвођач. 

  

Председник венецуеланског парламента Хуан Гваидо се прогласио за шефа државе 23.
јануара, а САД и низ других земаља су га подржале, затраживши од Мадура да не
допусти насилна дејства против опозиције. Мадуро је саопштио да је он уставни
председник, а Гваида је назвао „америчком марионетом“. Русија, Кина и друге земље
подржале су Мадура као законитог председника Венецуеле. 

  

Мадуро поново подржао одржавање превремених избора

  

Председник Венецуеле је поново потврдио да је спреман за одржавање превремених
парламентарних избора у тој земљи.
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„Предлажем превремене изборе за Националну скупштину и ратификоваћу их“, рекао је
Мадуро и додао да жели да види људе који ће гласати за нови Парламент који ће
допринети стабилизацији земље. 

  

„Какав је приоритет жена и мушкараца у Венецуели? Избори? Мислим да нису.
Приоритет жена и мушкараца Венецуеле су обнова економије и економски раст,
препород. Други приоритет је мир. Трећи приоритет су политичка и институционална
стабилност“, нагласио је венецуелански лидер.

  

Мадуро је, такође, рекао да подржава „механизам из Монтевидеа“ који је стоврен са
циљем да се пронађе политичко решење у тој земљи.

  

„Механизам из Монтевидеа с поштовањем даје ток дијалогу Венецуеланаца уз помоћ
наше браће из Латинске Америке и Карипског басена. Спремни смо да одмах подржимо
свако дејство које води дијалогу, разумевању међу Венецуеланцима“, рекао је Мадуро. 

  

Раније је саопштено да „механизам из Монтевидеа“ који су представили Мексико, Уругвај
и Карипска заједница (КАРИКОМ), подразумева четири етапе: хитно покретање
дијалога о решавању ситуације у Венецуели, преговарачки процес, израду споразума и
његову реализацију. 

  

ЕУ мора да чује "венецуеланску истину"

  

Обраћајући се Европској унији, Мадуро је нагласио да она мора да чује „венецуеланску
истину“, уместо што слуша „десничарске екстремисте“.

  

„Увек смо говорили Европској унији и (шефици европске дипломатије) Федерики
Могерини: Не чујете истину о Венецуели, глуви сте. А Европска унија је проклета,
Могеринијева ће пасти ако слуша и прати оно што венецуелански десничарски
екстремисти говоре“, рекао је Мадуро. 

 3 / 4



Николас Мадуро: Венецуела неће дозволити „лажни шоу“ са хуманитарном помоћи САД, украли сте нам новац, па нам нудите тоалет-папир
петак, 08 фебруар 2019 19:38

  

(Спутник)
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