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Marea Britanie trimite arme in Ucraina
Marea Britanie furnizeaza Ucrainei rachete antitanc cu raza scurta de actiune
pentru autoaparare, dupa ce Rusia a adus aproximativ 100.000 de soldati la
granita sa, a declarat secretarul apararii, citat de BBC, noteaza Mediafax,
potrivit stiripesurse.
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Ben Wallace a declarat in fata parlamentarilor ca o mica echipa de soldati britanici va fi, de
asemenea, trimisa in Ucraina pentru instructie.
El a spus ca exista "motive legitime si reale de ingrijorare" ca trupele rusesti ar putea fi folosite
pentru o invazie.
Rusia neaga orice plan de invazie si acuza Occidentul de agresiune.
Zeci de militari britanici se afla in Ucraina din 2015 pentru a ajuta la antrenarea fortelor armate,
iar Marea Britanie si-a luat, de asemenea, angajamentul de a ajuta la reconstructia marinei
ucrainene dupa invazia Rusiei in Crimeea in 2014.
Wallace a declarat ca Marea Britanie va oferi un ajutor suplimentar in materie de securitate,
avand in vedere "comportamentul din ce in ce mai amenintator" al Rusiei.
Primul lot de arme antiblindate usoare a fost trimis luni, desi secretarul apararii nu a precizat tipul.
"Ucraina are tot dreptul de a-si apara granitele, iar acest nou pachet de ajutoare ii sporeste si mai

mult capacitatea de a face acest lucru", a declarat el in fata deputatilor. "Permiteti-mi sa fiu clar:
acest sprijin este pentru capacitati de armament cu raza scurta de actiune si in mod clar
defensiv; nu sunt arme strategice si nu reprezinta o amenintare pentru Rusia; acestea sunt
pentru a fi folosite in autoaparare".
El a spus ca exista "un pachet de sanctiuni internationale gata de a fi aplicate" in cazul oricarei
"actiuni destabilizatoare" a Rusiei in Ucraina.
Orice invazie ar fi vazuta ca o "ocupatie" care "ar putea duce la pierderi uriase de vieti omenesti
de toate partile", a declarat secretarul apararii.
El a spus: "Dorim sa fim prieteni cu poporul rus, asa cum am fost timp de sute de ani. si exista o
lume in care putem stabili o relatie reciproc avantajoasa cu Rusia. Sper ca diplomatia va prevala.
Este alegerea presedintelui Putin daca alege diplomatia si dialogul sau conflictul si consecintele".
Ambasadorul ucrainean in Marea Britanie a salutat decizia Marii Britanii de a trimite arme si trupe
suplimentare, dar a declarat pentru BBC ca cea mai mare problema este ca nu sunt membri ai
NATO. "Am vrut sa fim in NATO... ne confruntam singuri cu cea mai mare armata din Europa", a
declarat Vadim Prystaiko, potrivit stiripesurse.
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