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 Председник Украјине Петро Порошенко сматра да се Русија налази у „тоталној
изолацији“, при чему је Кијев „активан играч“.

  „Русија се сада налази у тоталној изолацији. То је резултат наше заједничке
међународне координације. Али, наглашавам, своју земљу бранићемо сами“, изјавио је
Порошенко на телевизији ИЦТВ.

  

Према његовим речима, „Украјина је активни играч у свету“ и има „поуздане савезнике“.
„Успех нашег међународног положаја је сасвим очигледан. Данас се координација одвија
апсолутно одмах. Украјина активно учествује на свим међународним форумима и
формирали смо снажну глобалну коалицију подршке Украјини“, додао је Порошенко.

  

Украјински председник додао је да ће Кијев поднети жалбу Међународном суду УН у
вези са задржавањем украјинских морнара у Русији након инцидента у Керчком мореузу.

  

„Спрема се тужба међународном суду због чина агресије“, рекао је Порошенко.

  

Он је навео да су западни партнери „брзо“ одреаговали на инцидент у Керчком мореузу,
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што је „веома важно".

  

Према његовим речима, амерички државни секретар Мајк Помпео је на самиту Г20 у
Аргентини „јасно изјавио да је једини услов Вашингтона ослобађање украјинских војника
и враћање ратних бродова“.

  

„Изузетно је важно што наши савезници и партнери реагују тако брзо“, нагласио је
Порошенко.

  

Он је додао да је након инцидента у Керчком мореузу за два дана има 18 телефонских
разговора са лидерима других земаља. Према његовим речима, Украјину су подржали
немачка канцеларка Ангела Меркел и генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг. 

  

Три брода украјинске ратне морнарице, „Бердјанск“, „Никопољ“ и „Јану Капу“ су 25.
новембра, нарушавајући чланове 19 и 21 Конвенције УН о морском праву, нелегално
прешла државну границу Русије. Бродови су ушли у привремено затворене воде Русије и
неколико сати изводили опасне маневре, не одговарајући на захтеве руских бродова
који су их пратили. Сва три брода су задржана и касније превезена до луке у Керчу.

  

Приведена су 24 украјинска војника, укључујући два агента Службе безбедности
Украјине, који су се, према речима прес-службе Федералне службе безбедности (ФСБ)
Русије, налазили на бродовима и координисали провокације.

  

Москва је тај инцидент назвала провокацијом која је повезана са лошим рејтингом
председника Украјине Петра Порошенка уочи избора.

  

(Спутник)
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