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Why NATO needs Ukraine

NATO membership has been declared a strategic goal of Ukraine, enshrined in the
Constitution. Joining the alliance was di�cult before Russia’s full-scale invasion, and since
February 24, all of Ukraine’s efforts in this direction have been literally blocked. At the
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same time, for two months Ukraine has been demonstrating such a defense capability
that any European country can envy it. Independent experts underline that taking into
account the threat of Russian aggression to all Europe, it is obvious that NATO actually
needs Ukraine. This is what experts will talk in Ukraine in Flames #74.

Отже, Чому НАТО потрібна Україна ?

№#74 присвячений питанню членства в НАТО, його оголошено стратегічною метою
України, закріпленою в Конституції. До повномасштабного вторгнення Росії
вступити до альянсу було важко, а з 24 лютого всі зусилля України в цьому
напрямку були буквально заблоковані. При цьому вже два місяці Україна
демонструє таку обороноздатність, що їй може позаздрити будь-яка європейська
країна. Незалежні експерти підкреслюють, що враховуючи загрозу російської
агресії всій Європі, очевидно, що НАТО насправді потрібна Україна.
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