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Guerra entre Rússia i Ucrania

El passat 24 de Febrer de 2022
Rússia va iniciar una guerra
contra Ucraïna, envaint el
país des de diversos punts de
la frontera..
El conflicte entre dos països té
diversos motius i ha tingut
antecedents als darrers anys,
però el detonant de l'última
escalada de tensió és perquè
Moscou ha desplaçat més de
100.000 soldats i armes
pesades a les seves fronteres
amb
l'antiga
república
soviètica.
L'inici de tot té l'origen fa més
de 30 anys, quan el 1991 es va
dissoldre la Unió Soviètica i els
seus
territoris
es
van
convertir
en
repúbliques
independents. Des d'aleshores
Rússia ha temut que molts
d'aquests països, com ara
Ucrïna, s'afegissin a la Unió
Europea i, sobre tot, a l'OTAN,
vista des de Rússia com una
amenaça.

El conflicte es va iniciar al
2013, causat per la destitució
del president prorrus Víktor
Ianukóvitx
degut
al
moviment
conegut
com
"Primavera
taronja",
partidari de l'entrada a l'UE i
l'OTAN
en
el
que
unilateralment per al govern
rus va ser un cop d'Estat
encobert. Després d'això, va
sorgir un conflicte al nordest
d'Ucraïna
(a
les
províncies de Donbass i
Donetsk) i la península de
Crimea, totes de majoria
russoparlant i recolzades per
Putin. Arran d'això aquests
territoris van ser assimilats
per Rússia directament, cas
de Crimea, o bé s'han format
teòriques
repúbliques
independents com la de
Donetsk i Lugansk, només
reconegudes
per
Rússia,
Bielorrússia o Corea del
Nord. Aquest conflicte és
l'antecedent immediat de
l'actual invasió.
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Després de 2019, i a amb
l'elecció
de
Vodolímir
Zelenski
com
a
nou
president a Ucraïna, Rússia
va anunciar una sèrie de
maniobres militars l'any
2020 que han servit com a
preparatius
de
l'actual
invasió, augmentant les
tensions molt ja a finals de
2021.
La majoria de països del món
estan a favor d' Ucraïna,
entre d'altres, Espanya, la
qual ja a donat ajudes als
ucraïnessos , entre les que
figuren armament i altres
materials bèl·lics.

Espanya forma part de
l'OTAN i per aquest
motiu,
el
ministre
d'Afers Estrangers, José
Manuel Albares, diu que
"Espanya no s'amaga"
davant de la crisi. El
ministre insisteix que
continua
havent-hi
marge per trobar una
solució diplomàtica que
eviti el conflicte.
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