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 Генерални секретар НАТО-а Јенс Столтег изјавио је да су мале шансе да ће та војна
организација икада увести систем искључења својих чланица.

  „НАТО нема механизам за искључивање чланица. Нећу препоручити да се то уведе у
наш оснивачки уговор“, изјавио је Столтенберг у Риги уочи састанка министара спољних
послова чланица Алијансе.   

Столтенберг је додао да чак и ако би он то предложио то се никада не би десило јер је
за такву одлуку потребан консензус свих 30 чланица, што значи да свака земља има
право вета.

  

Министри ће током дводневног састанка разматрати предлоге генералног секретара за
измену Стратешког концепта НАТО-а, документа који описује мисију Алијансе и план
прилагођавања модерним безбедносним изазовима. Последњи Стратешки концепт
усвојен је 2010. године и у њему се не помињу Кина нити климатске промене.

  

Најављено је да ће коначан текст Стратешког концепта бити усвојен на самиту НАТО-а у
Мадриду у јуну 2022.
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И даље је нејасно је како ће се Алијанса изборити с ауторитаризмом у неким својим
чланицама, или како ће решити проблеме који настају када једна чланица бојкотује
акције НАТО-а, као када је Мађарска блокирала састанке на високом нивоу са Украјином
због права мадјарске мањине у тој земљи.

  

Столтенберг је рекао да одговор није искључење чланица.

  

„Мислим да је боље користити НАТО као платформу и имати искрене и отворене
дискусије када нас брине да ли сви савезници испуњавају демократске стандарде“,
рекао је Столтенберг.

  

„Када би те земље биле искључене, онда та платформа више не би постојала“, изјавио је
Столтенберг и додао да сматра да је боље задржати НАТО са свим његовим чланицама.

  

Између појединих чланица Алијансе, међутим, расту тензије.

  

Турска је изазвала незадовољство неколико држава куповином руских ракетних система
и истраживањем енергетских резерви у спорним водама у Средоземљу.

  

Председник Француске Емануел Макрон изјавио је 2019. да је Алијанса доживела
„мождану смрт“ због одсуства америчког руководства. Макрон се жалио да је
администрација Доналда Трампа донела одлуку о повлачењу америчких трупа из Сирије
без консултације са савезницима.

  

Споразум САД, Велике Британије и Аустралије због којег је раскинут уговор Канбере и
Париза о куповини француских подморница веома је наљутио Макрона који је захтевао
да се поново размотри начин политичког функционисања НАТО-а.

  

(Бета)

 2 / 3



Јенс Столтенберг: Мале шансе да ће НАТО икада увести систем искључења својих чланица
уторак, 30 новембар 2021 14:29

  

 3 / 3


