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Белоруско-руска вежба „Словенско братство 2020”, на којој је требало да учествује и
Војска Србије, почела је у понедељак на полигону „Брестски”, код Бреста, на крајњем
западу Белорусије, у близини границе ове земље с Пољском. Како је саопштило
Министарство одбране Руске Федерације, тема вежбе је контратерористичко деловање
и није уперена против било које земље. Са руске стране ангажована је чета из састава
ваздушнодесантне јединице из Пскова.

„Током прве фазе, која би по плану требало да се заврши 25. септембра, белоруски и
руски падобранци предузимаће заједничке акције као део тактичке групе. Такође,
организоваће се дани националне културе и спортска такмичења”, навело је руско
Министарство одбране.

Србија је одустала од учешћа у овој до сада трилатералној руско-белоруско-српској
вежби, која се одржава још од 2015. године, након што је влада усвојила одлуку о
мораторијуму на учешће у свим вежбама са страним партнерима у наредних шест
месеци. Отказано је укупно око 200 међународних војних активности, а овој одлуци је
претходио притисак ЕУ да се не одржавају војне вежбе с Белорусијом због
унутрашњополитичке кризе у овој земљи. Осим ове, била је у плану и прва билатерална
српско-белоруска вежба „Заједнички одговор”, у Србији.

1/2

Белорусија: Белоруско-руска војна вежба "Словенско братство 2020" одржава се без Војске Србије
четвртак, 17 септембар 2020 22:19

Приликом сусрета с кинеском амбасадорком Чен Бо у понедељак, министар одбране
Александар Вулин је изјавио да је Влада Србије усвојила Закључак о обустављању
међународне сарадње у области одбране у наредних шест месеци, под, како је јасно
рекао, „страшним и незаслуженим притиском Европске уније”.

Русија, наравно, не одустаје од вежби с Белорусијом, али им приступа наглашено
транспарентно, да се ове активности не би протумачиле као мешање у унутрашње
ствари ове земље. Овај облик сарадње Москве и Минска био је тема и сусрета
председника Владимира Путина и Александра Лукашенка у понедељак у Сочију.

Како преноси „Спутњик”, Путин је, коментаришући заједничке војне вежбе, рекао да ће
се јединице Оружаних снага Русије након њиховог одржавања вратити у места свог
сталног базирања. Официри ВС, у складу с одлуком владе, неће учествовати ни у
командној вежби ОДКБ-а „Неуништиво братство 2020”, која се у октобру одржава у
Белорусији.

Шојгу у Минску

Руски министар одбране Сергеј Шојгу у среду је боравио у посети Белорусији, током које
је у Минску разговарао са својим белоруским колегом Виктором Хрењином. Анализирана
је прва фаза вежбе „Словенско братство 2020” која се ове године одржава у Белорусији
као и истакнута спремност за спровођење друге фазе вежбе крајем месеца.

Руско Министарство одбране је, преноси Спутњик, саопштило да су белоруски војници
стигли у Астраханску област на стратешко-командну вежбу „Кавказ 2020”. Поред тога,
од 12. до 16. октобра на територии Белорусије ће бити одржане командно-штабне вежбе
са мировним снагама ОДКБ „Неуништиво братство 2020”.

(Политика)
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