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 Брисел -- Апелујемо на све стране на Западном Балкану да учине све што је у њиховој
моћи како би се тензије смањиле, изјавио генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг.

  Он је у изјави за Тањуг рекао и да би лидери Западног Балкана требало да избегавају
запаљиву реторику и осигурају да се у региону не понови оружани сукоб.

  

Он је на тај начин одговорио на питање агенције како види безбедносну ситуацију у
региону, имајући у виду запаљиву реторику која је готово стално присутна, а последњи
пут после пресуде Хашког суда у "случају Прлић", односно за покушај стварања
такозване Херцег Босне.

  

"Главна одговорност је пре свега на земљама у региону, али НАТО је ту да помогне и
подржи како би се избегао било какав сукоб у региону"”, рекао је шеф НАТО Тањугу,
који је, уз представнике још неких српских медија, у посети Алијанси, на позив тог војног
савеза.

  

Столтенберг је подсетио да НАТО игра важну улогу на Балкану већ деценијама, да је
допринео окончању, како истиче, два етничка рата, а да је прво велико војно
ангажовање НАТО изван своје територије било управо на Балкану, у БиХ, а потом на
Косову.
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“И даље имамо значајно присуство на Балкану, ту је наша мисија Кфор на Косову”, каже
он, додавши да су присутни и у Сарајеву и Скопљу, а ту су и земље региона сада
чланице НАТО - Словенија, Хрватска и Црна Гора.

  

Како каже, НАТО сарађује са партнерима у региону, укључујући и Србију.

  

“Веома ценимо блиско партнерство са Србијом. Недавно је овде у посети био
председник Србије Александар Вучић", истакао је Столтенберг и додао да НАТО јача
сарадњу са партнерима Западног Балкана”, закључио је Столетенберг.

  

(Танјуг)
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