Dolari sau CPI - Ajutorul american este conditionat

Statele Unite au anuntat ca vor retrage ajutorul militar acordat unui numar de 36 de tari care nu au semnat
acordul vizand aducerea in fata Curtii Penale Internationale (CPI) a cetatenilor americani. Incercarea
insistenta a Administratiei Bush de a sanctiona tarile care refuza sa semneze acorduri bilaterale referitoare
la neextradarea cetatenilor americani la CPI a ajuns la apogeu. Dupa expirarea termenului-limita, la 1
iulie, pentru semnarea unor astfel de acorduri cu americanii, Congresul SUA a aprobat retragerea mai
multor tipuri de ajutoare militare, in valoare totala de 230 de milioane de dolari pe an, acordate statelor
care nu au semnat acordurile bilaterale cu SUA. Este vorba despre acele tari care nu au semnat
asa-numitul "acord pe baza Articolului 98" , care permite statelor-membre CPI sa incheie acorduri
bilaterale cu alte tari pentru a-si proteja cetatenii in fata CPI. "Membrii Curtii nu ii vor extrada pe
cetatenii americani sau personalul fortelor de mentinere a pacii aflate pe teritoriul lor si implicate in crime
de razboi sau impotriva umanitatii in perioada de exercitare a misiunilor lor" . purtatorul de cuvant al
Departamentului de Stat, Richard Boucher, a declarat ca presedintele Bush este autorizat prin lege sa
evite, "in unele cazuri" , aplicarea acestor sanctiuni, in functie de interesul national american. "Orice stat
membru al CPI care beneficiaza de asistenta militara din partea SUA va pierde aceste finantari daca
presedintele nu va face o derogare determinata de interesele securitatii nationale sau de semnarea, la
solicitarea SUA, a acordului privind imunitatea cetatenilor americani in fata CPI" , se arata in textul Legii
privind protectia functionarilor militari americani. Cele mai afectate tari sunt Columbia (pentru care SUA
au cheltuit 1,7 miliarde de dolari in ultimii trei ani), Croatia si Slovenia, potrivit presei americane, care nu
detaliaza lista "rauvoitorilor" . Potrivit ziarului "Washington Times" , care citeaza surse americane si
straine, tarile vizate sunt proaspetii invitati la NATO din centrul si estul Europei. "Romania, care este
membru al CPI si una dintre cele sapte tari care vor adera la NATO anul viitor, a fost prima semnatara a
acordului pe baza Articolului 98. Celelalte sase - Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia si
Slovenia - au adoptat pozitia UE" , scrie ziarul. "Continuam sa sfatuim aceste tari si alte state ca este
foarte important sa semneze acordul bilteral cu SUA" , a declarat Boucher, fara sa specifice tarile care
vor pierde ajutorul nostru.
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