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 Москва и Вилњус уплели су се у сукоб након што је Литванија забранила превоз
одређених роба за руски Калињинград преко своје територије. Где је Калињинград,
зашто је део Русије и шта га то чини тако кључним?

  

Литванија је у понедељак 20. јуна почела да блокира превоз робе забрањене антируским
санкцијама Европске уније преко своје територије у руску ексклаву Калињинград.
Забрањена роба су угаљ, метали и грађевински материјал. Током викенда, на
видео-снимцима могло се видети како људи панично купују у продавницама
грађевинског материјала.

  

Руско Министарство спољних послова оценило је да је забрана „отворено
непријатељска“, а руска новинска агенција ТАСС известила је да је блокиран и
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транспорт хране. Москва је упозорила да би Литванија могла да се суочи са мерама које
подразумевају одговр са „озбиљним негативним последицама“. Литванија је, међутим,
саопштила да само испуњава своје обавезе као чланица ЕУ спроводећи санкције
уведене Русији као одговор на њену инвазију на Украјину.

  

Шта је Калињинград?

  

Калињинград је најзападнији руски регион, односно област. То је ексклава, што значи да
нема границу с копненом Русијом. Калињинград има појас обале Балтичког мора на
западу, а граничи се с Литванијом на северу и истоку и Пољском на југу. На површини од
15.000 квадратних километара живи око милион становника. Главни град те области је
истоимени град Калињинград, у којем живи око половина укупног становништва.

  

Зашто Калињинград припада Русији?

  

Подручје данашњег Калињинграда некада је било у саставу Пруског краљевства, а
становништво је било мешовито пољско, литванско и немачко. Након пораза нацистичке
Немачке у Другом светском рату та територија је уступљена Совјетској Русији. Њен
главни град, у немачко доба познат као Кенигсберг, преименован је у Калињинград. То
име је дато и читавом подручју.

  

Након распада и дезинтеграције Совјетског Савеза, Калињинград је постао део Русије.

  

Зашто је Калињинград важан за Русију?

  

Географски положај Калињинграда је за Русију стратешки и војно повољан. То је једина
руска лука на Балтичком мору у којој нема леда током читаве године, а ту је и седиште
руске балтичке флоте.

  

Русија у Калињинграду држи и нуклеарне пројектиле, дакле у близини великих
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европских престоница. Суседне земље, Литванија и Пољска, чланице су Европске уније
и НАТО.

  

По чему је још познат Калињинград?

  

Филозоф Имануел Кант рођен је 1724. у Кенигсбергу, данашњем Калињинграду. Већи
део живота провео је у том пруском граду, а тамо је и сахрањен. Кант је познат по
покушајима да синтетизује научни и морални прогрес.

  

Калињинград је такође центар светске трговине јантаром односно ћилибаром. У тој
области се налази око 90 одсто светских резерви тог драгог камена

  (Дојче веле)  
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