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USA/ Pompeo: Chiny muszą powiedzieć prawdę o
pandemii
 
Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył w piątek, że Pekin musi wyjawić prawdę o
początku pandemii koronawirusa, która "zniszczyła tak dużo majątku na całym świecie".
Dodał, że dotychczasowa postawa Chin sprawi, że wiele państw porzuci współpracę z
chińskimi firmami.
 
Pompeo był w piątek pytany na antenie telewizji Fox Business o sprawę początku pandemii
koronawirusa. Prezydent USA Donald Trump i jego sojusznicy w ostatnich dniach sugerowali,
że wirus mógł "uciec" z laboratorium w chińskim mieście Wuhan, gdzie według amerykańskich
dyplomatów prowadzono badania nad koronawirusami u nietoperzy.
 
Pompeo nie odpowiedział bezpośrednio na pytanie o tę teorię, ale podkreślił, że Chiny muszą
wyjawić całą prawdę o tym, jak doszło do wybuchu zarazy, która "zniszczyła tak dużo majątku
nie tylko w USA, ale na całym świecie".
 
Pompeo dodał, że nietransparentna jego zdaniem postawa Pekinu podczas pandemii skłoni
wiele państw do zrewidowania swojej oceny co do współpracy z firmami takimi jak Huawei w
budowie ich infrastruktury telekomunikacyjnej.
 
"Jestem przekonany, że ten moment, kiedy Partia Komunistyczna Chin nie była transparentna
i otwarta i nie posługiwała się danymi w odpowiedni sposób, sprawi, że wiele, wiele krajów
przemyśli to, co robi, jeśli chodzi o ich infrastrukturę" - powiedział szef amerykańskiej
dyplomacji.
 
W czwartek rzecznik MSZ Chin Zhao Lijian odrzucił oskarżenia wobec Pekinu, powołując się na
oceny Światowej Organizacji Zdrowia mówiące o braku dowodów, że nowy koronawirus został
sztucznie stworzony.(PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.


