
Јенс Столтенберг: НАТО не признаје анексију Крима, пропаганду, сајбер-акције, мешање у изборе - али, то нису аргументи за изоловање Русије
среда, 11 јул 2018 15:54

Генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг рекао је да је Русија сусед Алијансе и да
је потребно имати дијалог са Москвом.

  

  

"Ми не признајемо анексију Крима, не признајемо пропаганду, акције у сајбер-простору,
мешање у изборе. Видели смо инцидент у Солсберију. Али не сматрам да је то аргумент
за изоловање Русије", рекао је Столтенберг уочи почетка самита НАТО-а у Бриселу.

  

Он је додао да је Русија сусед Алијансе и да "неће отићи никуда".

  

"Потребан нам је дијалог са Русијом", рекао је генерални секретар НАТО.

  

Он је раније изјавио да су контакти неопходни да би се спречило додатно нарушавање
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односа.

  

Више ћемо улагати у одбрану и праведније делити терет

  

Генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг отворио је дводневни самит лидера
Алијансе и поручио да је циљ самита ојачана заједничка одбрана и праведно подељене
међусобне обавезе.

  

"Данас ћемо ојачати нашу заједничку одбрану и моћ одвраћања, као и напоре да своју
улогу пројектујемо и изван наших граница и боримо се против тероризма. А праведна
подела терета је основа свега што радимо", поручио је први човек Северноатлантске
алијансе.

  

Пре само неколико година, навео је Јенс Столтенберг, НАТО је смањивао буџет за
одбрану, а сада га допуњује "трошећи више и боље". 

  

"Данас ћемо се поново обавезати да ћемо више улагати у нашу одбрану и да ћемо
праведније делити терет", закључио је Столтенберг.

  

Шефови држава или влада земаља чланица НАТО-а окупили су се на дводневном самиту
у Бриселу, на којем се очекују нови притисци америчког председника Доналда Трампа на
савезнике да повећају издвајања за одбрану.

  

(Бета - Танјуг)
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