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Меркел и Обама се обявиха за общи действия в Украйна
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Американският президент Барак Обама и германският канцлер Ангела Меркел се обявиха за общи
действия на Съединените щати и Европа относно кризата в Украйна, предаде БНР. По време на
срещата на Меркел и Обама в Белия дом двамата лидери наблегнаха на общите цели и ценности и
търсиха начин да изгладят тактическите си разногласия по въпроса как да отговорят на Русия.
Според американския президент руската агресия в Украйна е сплотила партньорството между
Eвропа и Съединените щати. От своя страна гостът му поясни, че нарушеният от Русия принцип на
териториалната цялост е от особено значение за мира в Европа.
Германският лидер заедно с френския си колега Франсоа Оланд ще се срещне утре в Минск с
украинския президент Петро Порошенко и руския президент Владимир Путин в опит да се постигне
дипломатическо решение на кризата.
Междувременно Белият дом е под натиск да изпрати оръжия на украинската армия. Група
конгресмени казват, че са далече от мисълта, че подобно въоръжаване ще даде предимство пред
руската армия, но поне би дало възможност за защита и връщане на територия. Те смятат, че
комбинацията от санкциите, спадът в цената на горивото и вероятното изпращане на оръжия
могат да убедят Кремъл да се изтегли от фронтовата линия.
Опонентите на изпращането на бойна техника са на мнение, че това ще провокира по-агресивни
действия на Русия.
И докато германският канцлер Ангела Меркел предпочита да избегне подобна стъпка,
президентът Барак Обама заяви, че обмисля въоръжаването като още не е взел решение. Той
увери, че независимо от изхода на разговорите в Минск Европа и САЩ ще действат заедно.
Тагове: ЕС Русия Украйна [2]
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