
Суспільно-політичний текст (український) 

Захід не готовий боротися з Росією. 

Французькі ЗМІ про візит Зеленського 

 

Візит президента Володимира Зеленського до Парижа 16 квітня для обговорення 

погіршення ситуації з безпекою на Донбасі та нарощування російських військових на 

кордоні з Україною не призвів до прориву для Києва. Про це пишуть французькі ЗМІ. 

 

Вони, схоже, погодились, що ані президент Франції Еммануель 

Макрон, який особисто спілкувався з Зеленським, ні канцлерка Німеччини 

Ангела Меркель, яка долучилася до переговорів за допомогою 

відеоконференції, не зможуть вплинути на рішення Москви. 

Жоден з двох лідерів не готовий обіцяти Україні перспективу членства 

в НАТО, оскільки це явно розлютить Росію, зазначають у деяких газетах. 

Зустріч Зеленського та Макрона була "теплою і доброзичливою", - 

цитує джерело Le Figaro. 

"Але Макрон нічого не пообіцяв щодо підтримки, якої Зеленський 

чекав щодо кандидатури України в НАТО", - йдеться у публікації. 

Заяви, зроблені після зустрічі, були "розмитими і дипломатичними", 

йдеться у статті - "і для цього є поважна причина". 

"Німеччина та Франція перебувають у делікатній ситуації. Їхня робота 

як посередника в Нормандському процесі послаблена, м'яко кажучи, 

порушеннями режиму припинення вогню та мобілізацією російських військ 

на кордоні. Їхнє прагнення до консенсусу ускладнюють жахливі відносини 

між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським", - пишуть автори 

Le Figaro. 

"Нарешті, Берлін і Париж хочуть зберегти добрі відносини з Росією, 

яку вважають необхідним партнером щодо великих питань міжнародного 

порядку денного", - додають вони. 

Франція та інші члени НАТО виступають проти членства України в 

альянсі, "оскільки вони не хочуть провокувати Москву", йдеться у статті. 

"Одного дня НАТО має роз'яснити свої наміри щодо Києва. Хоча 

політика умиротворення, яку проводять Париж і Берлін, розбивається об 

стіни Кремля, заспокійливі заяви генерального секретаря НАТО Єнса 

Столтенберга, який сказав, що альянс підтримує Україну в цей складний час, 

у Києві вже не вважають достатніми. В умовах невизначеності Україна може 

вирішити звернутися до інших партнерів для двостороннього 

співробітництва: Туреччини та США", - підсумовують автори статті. 
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