
 
15.04.2020, 04:22   Nowy Jork (AFP/PAP)

Szef ONZ krytykuje wstrzymanie przez USA finansowania
WHO
 
Sekretarz generalny ONZ skrytykował decyzję prezydenta Donalda Trumpa o zawieszeniu
finansowania Światowej Organizacji Zdrowia. "To nie jest czas na zmniejszanie zasobów WHO,
ani jakiejkolwiek innej organizacji humanitarnej walczącej z wirusem" - oświadczył we wtorek
Antonio Guterres.
 
"Teraz jest czas na jedność i współpracę międzynarodowej społeczności, by powstrzymać tego
wirusa i jego przerażające skutki" - podkreślił w swym oświadczeniu sekretarz generalny ONZ.
 
Wcześniej we wtorek prezydent Donald Trump ogłosił, że USA wstrzymają wpłacanie składek
na WHO, do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w "niewłaściwym zarządzaniu
i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa".
 
Prezydent USA zarzucił Światowej Organizacji Zdrowia, która jest agendą ONZ, że "jej liczne
błędy przyczyniły się do tak wielu przypadków śmierci".
 
Zdaniem Trumpa niewłaściwe działania WHO i jej zaufanie wobec danych podawanych przez
chińskie władze sprawiły, że sytuacja dramatycznie się pogorszyła a koronawirus
rozprzestrzenił się na cały świat. Amerykański przywódca powtórzył, że ma szczególnie za złe
WHO, że skrytykowała jego decyzję zamknięcia przed Chińczykami granicy na początku
epidemii.
 
Prezydent USA wyraził także przekonanie, że gdyby WHO działała szybciej i bardziej
zdecydowanie ofiar śmiertelnych koronawirusa byłoby znaczniej mniej, a sama epidemia
ograniczyłaby się do miejsca, z którego rozprzestrzeniła się na świat. (PAP)
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