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Евентуално чланство Украјине у НАТО и ЕУ само је формалност јер смо де факто
њихови чланови, поручио је Алексеј Арестович, истакнути саветник украјинског
председника Володимира Зеленског

  

- Кијев је вец́ "де факто" члан војног савеза предвођеног САД, који је обец́ао да ц́е нам
помоц́и да победимо у сукобу са Русијом, а већ смо се придружили иницијативи Три мора
(Тримариум) која су последња врата ка ЕУ - додао је Арестович.

  

У разговору са Јутјубером и активистом Марком Фејгином јуче, Арестович је признао да
сумња да су НАТО и ЕУ спремни да прихвате Украјину, али да то и није важно.

  

Само именовање кандидатом даје Украјини приступ развојним фондовима ЕУ, помоц́у
којих је Пољска изградила своју инфраструктуру, рекао је саветник Зеленског Фејгину.
Штавише, Кијев је управо направио још један лукав потез уласком у Тримариум, додао је
Арестович.

  

- Постали смо 13. земља Тримариума. То је приступ новцу, транспорту, безбедности на
мору, инфраструктури. А 12 земаља Тримариума су чланице ЕУ. Односно, скоро
половина земаља ЕУ. То значи да је наша интеграција са ЕУ отишла много даље него
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што многи тренутно процењују - рекао је Арестович.

  

Ово се односи на најаву пољског председника Анџеја Дуде у уторак да је група створила
посебан статус "партиципативног партнерства" за Украјину.

  

Створен од стране Пољске и Хрватске 2016. године како би обухватио подручје између
Балтичког, Црног и Јадранског мора, Тримариум се од тада проширио на Аустрију,
Мађарску, Чешку, Словачку, Румунију, Бугарску, Летонију, Литванију, Естонију и
Словенију.

  

Арестович је наставио рекавши Фејгину да је Украјина "де факто чланица" НАТО.

  

- Иако се на нас званично не односи акт о заједничкој одбрани из члана 5 у писаној
форми, више од 50 земаља у украјинској контакт групи за одбрану, коју предводе САД,
обец́ало је украјинском министру одбране Алексеју Резникову да "никада, никада“ нец́е
дозволити Кијеву да изгуби рат - тврди Арестович.

  

- Амерички секретар одбране Лојд Остин "додао је трешњу на врх торте - додао је
Арестович, рекавши да "не треба сумњати да ц́е Украјину одвести до победе".

  

Главни саветник Зеленског за односе с јавношц́у често је био присутан на украјинској
телевизији и уживо, понекад откривајуц́и осетљиве информације пре него што би могле
да буду званично потврђене, као што је губитак града Лиман у Донбасу прошлог месеца,
а додатно га је истакло брутално вређање Хенрија Кисинџера и других са Запада који су
позивали Украјину да склопи мир са Москвом.

  

Арестович се пре само неколико недеља нашао у центру скандала након што је ЛГБТ
популацију назвао "људима са девијацијом", након чега је организација "Кијев прајд" коју
подржава Запад захтевала од Зеленског да га отпусти.
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(Информер)
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