
Борис Џонсон: Ниједна чланица НАТО тренутно није спремна да пошаље велики контингент војске у Украјину
уторак, 25 јануар 2022 18:11

У овом тренутку нема ниједне чланице НАТО која би била спремна да у Украјину
пошаље велики контингент војске да би се супротставио руској агресији, рекао је
премијер Велике Британије Борис Џонсон.

  

  

Џонсон је у обраћању посланицима британског парламента на тај начин одговорио на
питање да ли ће НАТО можда послати снаге у Украјину без обзира на то што та земља
није чланица Алијансе.

  

„Знам да са емотивне стране многи деле то мишљење. Наравно, инстинктивно, многи би
позвали на активну физичку подршку Украјине у виду војника НАТО, али, морам да
кажем да не мислим да ће се тако нешто догодити у блиској будућности. Украјина није
члан НАТО“, рекао је премијер посланицима.
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Додао је да се спрема да још једном разговара са руским председником Владимиром
Путином о ситуацији у Украјини.

  

„Реалност је да је истински циљ Русије да држи снаге НАТО подаље од руских граница.
То је циљ Русије, али инвазија Русије на Украјину биће контрапродуктивна. Министри
одбране и спољних послова пренели су то председнику Путину а и ја планирам да
касније разговарам с њим“, додао је Џонсон.

  

Упозорио је да ће санкције које су западни партнери припремили против Русије за случај
ескалације бити најоштрије икада.

  

У последње време Запад оптужује Русију да наводно припрема инвазију на Украјину и
да у прилог томе иде и чињеница је Москва значајно појачала војно присуство код
граница Украјине. Русија одлучно одбацује те оптужбе као неосноване и опасне и истиче
да војне снаге премешта на својој територији у складу са Уставом, а да Запад све то
користи као изговор за даље ширење на Исток.

  

(Спутњик)

  

 2 / 2


