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Генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг одбацио је могућност слања копнених
снага у борбу против "Исламске државе" у Сирији.

  

  

- То питање није на дневном реду коалиције и савезника НАТО-а. САД има ограничен
број специјалних снага. У првом плану је јачање локалних снага. То није лак задатак, али
је једина опција - рекао је Столтенберг швајцарском дневнику "Тагес-анцајгер".

  

Он је нагласио да сукоб у Сирији није рат између Запада и исламског света, али да је то
више борба против "екстремизма и тероризма".

  

Према његовим ријечима, НАТО ће помоћи Турској да побољша своју противваздушну
одбрану након што је Анкара 24. новембра оборила руски војни авион.

  

Он је најавио да ће Алијанса усвојити пакет мјера за Турску прије 25. децембра.

  

Столтенберг је истакао да је неопходно смирити тензије са Русијом након обарања
авиона.
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- Сада је битна деескалација ситуације и развој механизама како би се у будућности
спречили слични инциденти. Примијетили смо значајно јачање руског војног присуства
на крајњем северу Средоземног мора и тамо треба да избегавамо сличне инциденте као
што је био у Турској - додао је Столтенберг.

  

Генерални секретар Алијансе позвао је Русију да "игра конструктивнију улогу у борбу
против "Исламске државе" јер је, како је навео, до сада гађала друге групације и пажњу
је усмерила на подршку режима сиријског председника Башара ал Асада.

  

Шеф НАТО је позвао Русију да "игра конструктивнију улогу у борби против Исламске
државе.

  

“За сада, Русија је нападала друге групе и фокусирала се на подршку режиму
председника Сирије Башара Асада“, закључио је Столтенберг.

  

(Танјуг) 
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