Јенс Столтенберг: Многи људи у Србији и даље имају лоша сећања на бомбардовање 1999, али то см
субота, 06 октобар 2018 19:48

Генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг изјавио је да многи људи у Србији и даље
имају лоша сећања на бомбардовање 1999. године, али да је то урађено како би се
заштитили цивили и зауставила власт тадашњег председника Југославије Слободана
Милошевића.

"Нагласио сам да смо то урадили да бисмо заштитили цивиле и зауставили Милошевићев
режим. Али, моја најважнија порука је да морамо да гледамо у будућност", рекао је
Столтенберг за РТС после предавања на Филолошком факултету, на којем су студенти
највише питања имали о бомбардовању Југославије.

Током студија фокусирани су на норвешки језик, културу и књижевност - али, највише
питања за госта, очекивано, о његовој функцији и догађајима из 1999. године. Иако их
се већина сећа само из приче.
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Студенткиња Ирена Поповић наводи да је Столтенберг инсистирао на томе да је НАТО
једна дефанзивна организација, која постоји не да би нападала или ширила моћ, већ да
би одбранила или сачувала неко стање мира.

Your browser does not support the video tag.

Јелена Војновић каже да је добила прилично добар одговор. "Да ли ми се мишљење
променило, то баш не могу да кажем, али је он на симпатичан начин то изложио", прича
Војновићева.

Јована Милошевић наводи да је добила мало ближи увид у НАТО и то да Алијанса није
нешто нужно лоше. "Међутим, нисам сигурна да ми је превише променило перспективу",
каже Милошевићева.

Столтенберг за ТВ Пинк: НАТО има одличан однос са Србијом, поштује њену одлуку
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да се не прикључи Алијанси

НАТО снажно подржава дијалог између Београда и Приштине и све напоре који ће
довести до смањења тензија и решити неспоразуме, изјавио је генерални секретар
НАТО Јенс Столтенберг за телевизију Пинк.

Столтенберг је нагласио да НАТО има одличан однос са Србијом и да поштује њену
одлуку да се не прикључи Алијанси.

- Снажно подржавамо дијалог између Београда и Приштине, као и све напоре који ће
довести до смањења тензија и решити неспоразуме. Нама је потребно политичко
решење. То је дијалог, који помно прати Европска унија, а НАТО је био део иницијативе
која је довела до тог дијалога. Ми дијалог и даље пратимо и подржавамо - рекао је
Столтенберг.
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Подсетио је да је Србија "јасно рекла" да јој циљ није да постане чланица Алијансе.

- Ја и НАТО у потпуности то подржавамо. Ми поштујемо сваку одлуку једне суверене
државе да ли жели да уђе у НАТО или то не жели. Имамо одличан однос са Србијом и
поштујемо њену одлуку да се не придружи НАТО, већ да жели да буде партнер. То је
добро за Србију, то је добро за НАТО - казао је Столтенберг.

Столтенберг за РТС: НАТО подржава дијалог Београда и Приштине и то не само
политички, већ и у виду Кфора

Столтенберг је рекао да НАТО подржава дијалог Београда и Приштине и то не само
политички. "Дијалог је потребан због превазилажења разлика и проналаска политичког
решења. НАТО га подржава, не само политички, већ и зато што смо присутни на Косову
у виду Кфора, чији је задатак очување сигурности. И даље ћемо бити ту да заштитимо
све заједнице", рекао је Столтенберг за РТС.

Он је после предавања на Филолошком факултету посетио Студентски парк.

На Столтенбергову изјаву о бомбардовању СР Југославије 1999. године, коју је
рекао током предавања студентима Филолошког факултета, осврнуо се народни
посланик и главни уредник Нове српске политичке мисли Ђорђе Вукадиновић на
Твитеру:

Е, сад кад је лепо објаснио, много нам је лакше. И нећемо више имати лоша сећања на
бомбардовање. Штета што то није раније рекао, да људи не мрзе НАТО без везе https://t.
co/AIAPw9rEMp
— Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) October 6, 2018
Столтенберг се присећа свог детињства у Београду: Јели смо први сладолед на
Калемегдану и певали дечју песму "Ринге ринге раја, дош'о чика паја"
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Генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг, који је стигао у тродневну посету Србији,
први састанак је имао на Филолошком факултету у Београду са студентима
скандинавских језика.

Студенти норвешког језика не пропуштају прилику за конверзацију. Нарочито када је ту
вероватно најпознатији норвешки политичар. Када су они започели студије 2014. године,
он је дошао на чело НАТО-а, а прве кораке је направио баш у Београду.

Каже да је живео у Београду као дете, а да је његова млађа сестра рођена у
београдској Трауматолошкој болници.

"Сећам се да смо јели први сладолед на Калемегдану и живели у улици Косте Рацина.
Сећам се и да смо певали дечју песму: ‘Ринге ринге раја, дош'о чика паја‘", прича
Столтенберг.

Генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг допутовао је у Београд, а на Аеродрому
"Никола Тесла" дочекао га је министар одбране Србије Александар Вулин.
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