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Incepe summit-ul NATO, care poate schimba
istoria lumii
Razboiul din Ucraina va fi miercuri in centrul summitului NATO de la
Madrid, unde mai mult de 40 de sefi de state si guverne se reunesc pentru a
discuta viitorul Aliantei, la care Suedia si Finlanda se vor putea alatura dupa
ridicarea veto-ului Turciei, informeaza AFP, potrivit stiripesurse.
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"Summitul de la Madrid va fi unul esential" pentru viitorul NATO, a declarat marti secretarul
general al Aliantei atlantice Jens Stoltenberg, la deschiderea acestei intalniri de mult planificata,
ale carei mize au fost sporite de invazia rusa a Ucrainei, informeaza News.ro.
Invitat sa participe la discutii, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vorbi de doua ori prin
videoconferinta, in timp ce Kievul continua sa ceara mai multe livrari de arme de la partenerii sai.
Tarile NATO, care deja un furnizat miliarde de dolari ajutor Kievului, vor conveni la Madrid "un
program de asistenta complet pentru Ucraina pentru a o ajuta sa-si respecte dreptul la legitima
aparare", a promis marti Jens Stoltenberg.
"Este extrem de important sa fim gata sa continuam sa ne oferim sprijinul, deoarece Ucraina se
confrunta astazi cu o brutalitate pe care nu am mai vazut-o in Europa de la al Doilea Razboi
Mondial”, a indemnat el.
Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut Aliantei un „mesaj de unitate si forta” dupa o

intalnire a G7 din Germania, organizata inaintea summitului NATO. "Rusia nu poate si nu trebuie
sa castige" razboiul, a insistat el.
La randul sau, premierul britanic Boris Johnson va cere miercuri tuturor tarilor Aliantei sa isi
mareasca cheltuielile militare ca raspuns la invazia rusa, pentru a "restabili descurajarea si
asigura apararea in deceniul urmator", potrivit Downing Street.
in afara de Ucraina, miercuri ar trebui sa fie o oportunitate pentru NATO de a adopta noul sau
"concept strategic", prima revizuire a foii de parcurs din 2010, care ar trebui sa evoce pentru
prima data provocarile puse de China.
De asemenea, va fi o oportunitate de lansare a procesului de aderare pentru Finlanda si Suedia,
care au decis sa adere la NATO ca reactie la ofensiva lansata de Rusia in Ucraina pe 24
februarie, ancheind o traditie indelungata de neutralitate.
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