СЛОВО РЕДАКЦІЙНЕ

ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН ПРО УКРАЇНУ

28

квітня Президент США
Джозеф Байден звернувся
до Конгресу з проханням
схвалити черговий пакет допомоги в
розмірі 33 мільярдів доларів, звинуватив Росію в розпалюванні продовольчої кризи та використанні енергоносіїв як зброї, а також прокоментував твердження про можливе
використання ядерної зброї. Подаємо головне зі звернення Байдена.

Про допомогу Україні
Я сьогодні (28 квітня – ред.) відправляю у Сенат додатковий запит
для того, щоб ми могли продовжувати відправляти в Україну важливі
військові поставки. Додаткове фінансування буде спрямоване на військові потреби України протягом
найближчих днів, тижнів, місяців,
які мають важливе значення.
Завдяки цьому Україна зможе продовжувати чинити опір російській агресії. У межах цієї допомоги будемо
надавати ще більше артилерії, броньованих машин, протитанкових систем, які і так уже ефективно використовуються українськими захисниками на полі бою.
Ми не направляємо військових в
Україну. Ми не нападаємо на Росію,
а допомагаємо Україні оборонятися
проти російської агресії. Росія – це агресор без «якщо» і «але». Світ має
притягнути Росію до відповідальності.

УК Р АЇ Н А

щоб українці могли потрапити до
США без необхідності їхати на
південний кордон (з Мексикою –
ред.). У нас уже є додатковий механізм, завдяки якому вони можуть
потрапити у Сполучені Штати.
зменшити свою залежність від російських енергоносіїв.
Про полювання на активи
російських олігархів
Я також звернуся до Конгресу
для того, щоб «полювати» на російських олігархів й конфіскувати їхні
активи. Ми будемо полювати за їхніми яхтами, маєтками. Нам потрібно
боротися з путінською клептократією,
тому що це «погані хлопці» і вони повинні бути притягнуті до відповідальності.
Про українських біженців
Ми зараз робимо все можливе,

Про ядерну зброю і
«втягування» НАТО у війну
Росія, по суті, зазнала невдачі (в
Україні – ред.). Тому вони заявляють,
що це вже нібито конфлікт з НАТО.
Це просто свідчення їхньої поразки,
невдачі. Ми даємо українцям військову допомогу, щоб українці могли
чинити опір, а тепер вони (Росія –
ред.) стверджують, що США і всі
країни-члени НАТО також залучені
до цієї війни.
Ніхто не повинен робити легковажні заяви про застосування ядерної
зброї або потенційну потребу в ній.
Це безвідповідальні заяви. Ми готові до будь-яких дій з їхнього (РФ –
ред.) боку.

Про продовольчу й
енергетичну кризи
Не через санкції, а через Путіна
зараз неможливий експорт зерна та
інших продуктів харчування. Буде
дуже багато негативних наслідків
для виробників зерна, виробників
сонячної олії. Додаткове фінансування, яке буде виділене Конгресом
для України, також буде передбачати розширення внутрішнього виробництва.
Росіяне є надійним постачальником енергоносіїв. Вона використовує
це як зброю. Ми не дозволимо Росії
шантажувати наших союзників і партнерів, не дозволимо використовувати газ і нафту, щоб погрожувати.
Росія також погрожує двом нашим
союзникам (Польща і Болгарія – ред.)
припинити постачати газ. Ми бачимо,
що зараз європейські країни стикаються із труднощами, намагаючись
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