
Јенс Столтенберг: Најбољи начин да се подржи мир је војна подршка Украјини. Помоћ Кијеву нас скупо кошта, али је ипак треба повећавати
недеља, 27 новембар 2022 17:20

Савезници у НАТО-у задржали су производне капацитете и успели су да повећају
производњу делова и муниције из совјетског доба за Украјину, која још увек има доста
артиљерије из тог времена, рекао је генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг.

  

  

"Производња (муниције) је повећана. Делимично, чланице НАТО-а су успеле да повећају
производњу опреме и муниције из совјетског доба, што је изузетно хитно и неопходно,
пошто Украјина још увек има доста артиљерије из совјетског доба. Потребна им је
муниција и резервни делови. Многи наши савезници су задржали производну моћ“, рекао
је он. Столтенберг је такође нагласио да снабдевање Украјини наоружања НАТО
стандарда, укључујући системе противваздушне одбране, повећава интероперабилност
армија НАТО-а и Украјине.

  

Такође, он је признао да војна подршка Украјини скупо кошта западне државе, али је
истакао да је „неопходно одржавати и повећавати помоћ“ Кијеву.
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"Раст рачуна за храну и енергију за многа домаћинства у Европи значе тешка времена“,
рекао је Столтенберг, додајући да је "ипак, неопходно наставити са подршком Кијеву".

  

"Сви ми треба да повећамо нашу помоћ Украјини. Ово ће помоћи Украјинцима да
одбране своје право на самоодбрану", објаснио је.

  

Иако је Столтенберг више пута рекао да НАТО "није страна у сукобу", а чланице све
теже снабдевају Украјину наоружањем, генерални секретар Алијансе је приметио да је
"могуће ојачати позицију Украјине за преговарачким столом ако јој се пружи војна
подршка".

  

„Најбољи начин да се подржи мир је војна подршка Украјини“, поновио је Столтенберг.

  

Русија је раније послала ноту земљама НАТО-а због испоруке наоружања Украјини.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров истакао је да ће сваки терет који
садржи оружје за Украјину постати легитимна мета за Русију. Министарство спољних
послова Руске Федерације саопштило је да се земље НАТО-а „играју ватром“ испоруком
оружја Украјини. Прес-секретар председника Руске Федерације Дмитриј Песков
приметио је да пумпање Украјине оружјем са Запада не доприноси успеху
руско-украјинских преговора и да ће имати негативан ефекат.

  

(Восток, РТ)
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