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Амбасада Русије у Босни и Херцеговини оптужила је НАТО да припрема планове за
"окупацију" те земље, поново заоштравајући реторику због планова да се она
прикључи алијанси, што је одмах осудила шефица босанскохерцеговачке
дипломатије.

  

  

На Фејсбук страници руске амбасаде постављена је објава у којој пише како су „запазили
све више нагађања“ о судбини мировне операције Европске уније у БиХ под називом
Алтеа чији је мандат да надзире безбедност у тој земљи и војно реагује у случају
потребе, преноси Хина.

  

Мандат ЕУФОР-а у БиХ сваке године мора да продужи Савет безбедности УН, а
појавиле су се претпоставке да би Москва ове године на то могла да стави вето, као
резултат глобалног сукоба са Западом због рата у Украјини.

  

 1 / 3



Амбасада Русије у Сарајеву: САД и Велика Британија, припремају терен за „НАТО-изацију“ БиХ. Бисера Турковић:  НАТО снаге нису никакав окупатор, БиХ има право да постане чланица Алијансе
уторак, 16 август 2022 23:39

Из НАТО су раније потврдили да разматрају и такав сценарио и да развијају планове
који ће обезбедити да БиХ не буде у безбедносном вакуму, посебно током кризе
изазване руском агресијом на Украјину.

  

Руска дипломатија је сада је све то описала као „пропагандну галаму“, чији је крајњи циљ
довођење НАТО у БиХ.

  

„Изгледа да поједине западне државе, пре свега САД и Велика Британија, припремају
терен за ‘НАТОизацију’ БиХ. То се никако не ради у интересу јачања унутрашње
безбедности у БиХ, која, како сами западњаци напомињу, није угрожена, већ ради
геополитичке доминације“, наводи се у руској изјави.

  

Додаје се да тај план укључује и „провокације“ којима ће се доказати наводна слабост
ЕУФОР-а и „потреба њихове замене окупаторским трупама НАТО“.

  

Амбасада оцењује да је стање у БиХ стабилно и да није потребно да Немачка шаље своје
војнике као појачање ЕУФОР-у.

  

Властима у БиХ упућен је позив да не учествују у „намештеној игри означених карата“.

  

На то је убрзо реаговала министарка спољних послова БиХ Бисера Турковић, која је
Русима одговорила да НАТО снаге нису никакав окупатор, а да БиХ има право да
спроводи своје одлуке, па тако и оне да постане чланица Алијансе.

  

„Од Руске Федерације, као и од свих држава, које су гаранти Дејтонског споразума,
очекујемо да се суздржи од било каквих изјава које не доприносе миру и стабилности,
укључујући и спомињање неидентификованих провокација, те очекујемо да подрже
функционисање државе у складу с Уставом и законима, а у интересу грађана“, изјавила
је Турковић.

  

 2 / 3



Амбасада Русије у Сарајеву: САД и Велика Британија, припремају терен за „НАТО-изацију“ БиХ. Бисера Турковић:  НАТО снаге нису никакав окупатор, БиХ има право да постане чланица Алијансе
уторак, 16 август 2022 23:39

(Н1)

  

 3 / 3


