
Париз: Володимир Зеленски, Владимир Путин, Емануел Макрон и Ангела Меркел на самиту о окончању рата на истоку Украјине
понедељак, 09 децембар 2019 20:02

 Лидери Украјине, Русије, Немачке и Француске окупили су се данас на дуго очекиваном
самиту у Паризу у покушају да нађу начин за окончање петогодишњег рата на истоку
Украјине у којем је погинуло 14.000 људи.

  

  

Председници Украјине, Русије и Француске, Володимир Зеленски, Владимир Путин и
Емануел Макрон, и немачка канцеларка Ангела Меркел, кроз серију састанака у
Јелисејској палати покушавају да оживе мировни споразум из 2015. године који зараћене
стране игноришу.

  

Тај споразум из Минска допринео је смањењу интензитета борби, али су украјински
војници и проруски сепаратисти подржани од Москве наставили да размењују ватру на
истоку Украјине.

  

Није вероватно да ће лидери на самиту доћи до решења, а демонстранти у Кијеву врше
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притисак на Зеленског да не буде попустљив према Путину, на њиховом првом сусрету.

  

Без обзира на исход, самит је до сада највећи тест за Зеленског, новајлију у политици
који је у априлу изабран за председника, пошто је у кампањи између осталог обећавао
окончање рата на истоку земље.

  

Неки Украјинци страхују да ће Путин изиграти Зеленског на самиту. Јуче се у Кијеву
окупило неколико хиљада демонстраната, захтевајући од украјинског председника да не
пристаје ни на какве уступке Русији.

  

Испред Јелисејске палате данас су две демонстранткиње из украјинске феминистичке
групе Фемен голих груди викале „Одмах зауставите Путина“, али их је полиција брзо
одвела.

  

Русија жели да искористи париски самит да повећа притисак на Зеленског да испуни
мировни споразум из Минска, према којем области под контролом побуњеника добијају
широку аутономију у замену за окончање сукоба.

  

Споразум из 2015. предвиђа да Украјина поврати контролу над границом са Русијом, али
тек пошто у побуњеничким областима буду локални избори по украјинском закону и
пошто ти региони добију аутономни статус.

  

Зеленски, међутим, наводи да Украјина мора да добије контролу над границом пре
одржавања локалних избора, али Кремљ инсистира да то није опција.

  

Француски званичници наводе да ће о потенцијалним изменама редоследа корака бити
речи данас, али додају да је циљ самита испуњавања споразума из Минска, а не писање
новог мировног споразума.
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  Уочи самита у Паризу, Украјина и Русија су у септембру постигли договор о разменизаробљеника и договорили се о повлачењу војника и тешког наоружања на две локацијена истоку Украјине.  Русија је такође ослободила три украјинска ратна брод које је запленила пре годинудана.  Пред данашње разговоре Зеленски је рекао да се нада да ће они допринети постизањутрајне обуставе ватре и споразума о размени свих заробљеника које држе зараћенестране.  Русија негира да помаже сепаратистима слањем војника и оружја, али им пружаполитичку подршку и шаље помоћ.  Москва наводи да људи на истоку Украјине осећају снажније културне и лингвистичкевезе с Русијом него с Кијевом који нагиње Западу.  (Бета-АП)  
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