
 

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА ПОДКРЕПА ЗА СЗО СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО  

НА ПРЕЗИДЕНТА ТРЪМП 

 

Светът реагира остро на решението на американския президент Доналд Тръмп да 

прекрати финансирането на САЩ за СЗО, съобщават световните информационни 

агенции. За това информира Zdrave.net на 15.04.2020 г. 

 

 Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви, че "сега не е времето" да 

се намаляват ресурсите за операциите на СЗО. "Сега е време за единство и за общи 

действия и солидарност на международната общност, за да бъдат спрени 

коронавирусът и неговите пагубни последствия", подчерта той, цитиран от „Ройтерс“. 

САЩ са най-големият донор на СЗО, като през 2019 г. са внесли над 400 милиона долара, 

или 15% от бюджета й, припомня агенцията. 

 

Първият дипломат на ЕС Жозеп Борел също разкритикува прекратяването на 

американската субсидия за СЗО. „Няма причина, оправдаваща това решение в момент, 

когато усилията на СЗО за сдържане на пандемията са по-необходими от всякога“, 

написа Жозеп Борел в Туитър. 

 

Китай също призова САЩ да изпълняват задълженията си към СЗО. На редовен 

брифинг в Пекин говорителят на китайското външно министерство Чжао Лицзян 

отговори на въпрос дали Китай ще успее да запълни дупката във финансирането на СЗО, 

която ще се появи след решението на Доналд Тръмп. "Китай ще се запознае със 

съответните проблеми според нуждите на ситуацията", каза китайският първи 

дипломат. Той допълни, че пандемията, заразила около 2 млн. души по света, е в 

критичен стадий и че решението на Вашингтон ще засегне всички страни. 

 

"Хвърлянето на вина няма да помогне. Вирусът не познава граници, - заяви 

германският външен министър Хайко Маас. Той бе категоричен, че е време да за общи 

действия и тясно сътрудничество срещу COVID-19. „Една от най-добрите инвестиции 

е укрепването на съответните органи на ООН, особено на недофинансираната СЗО, 

например за разработването и доставките на тестове и ваксини", категоричен бе 

първият дипломат на Германия. 

 

Президентът на Американската медицинска асоциация д-р Патрис Харис нарече 

решението на Тръмп "опасна стъпка в грешна посока, която няма да направи победата 

над COVID-19 по-лесна". Тя призова президента на САЩ да го преразгледа. 

 

"Във време като сегашното, когато имаме нужда от споделяне на информация и от 

надеждни съвети, СЗО ни предоставя това. Ние ще продължим да я подкрепяме и да 

правим своите вноски", каза премиерът на Нова Зеландия Джасинда Ардърн. 

 

Министър-председателят на Австралия Скот Морисън заяви, че споделя 

критиките на президента Тръмп срещу СЗО, особено срещу подкрепата на организацията 

за повторното отваряне на китайските "мокри пазари", където се продават прясно 

заклани животни и откъдето тръгна епидемията на коронавируса в град Ухан в края на 

миналата година. „В същото време обаче СЗО обаче е организация, която върши много 

важна работа, включително в нашия Тихоокеански регион. Затова ние работим в тясно 

сътрудничество с нея“, каза Морисън. „Не трябва да изхвърляме бебето заедно с 



водата от коритото. Но и те от СЗО не трябва да бъдат недосегаеми за критика, за 

да могат да вършат работата си по-добре", заключи премиерът на Нова Зеландия. 

 

Председателят на Комисията на Африканския съюз Муса Факи Махамат изрази 

днес в Туитър дълбоко съжаление заради решението на САЩ. 

 

Не закъсня реакцията и от страна на Русия. Говорителката на руското 

Министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че решението на Тръмп за 

СЗО показва, че за Вашингтон главното е „да намери виновни и да докаже своята 

безгрешност“. „За американските политици винаги някой е виновен. За пандемията – 

Китай и СЗО, за загубата на Клинтън – Русия, за проблемите на медицината в САЩ – 

лично Путин“, каза Захарова. 
 


