
Јенс Столтенберг: Вежба "Србија 2018" је велики пример како партнерство са НАТО може да донесе конкретне бенефите Србији, НАТО и целом региону
понедељак, 08 октобар 2018 10:28

Генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг изјавио је да вежба спасавања у
ванредним ситуацијама "Србија 2018", није војна вежба већ вежба цивилне спремности.

  

"То је платформа за оне који први реагују да једни од других науче како би стекли права
искуства заједно и како би се боље припремили за времена у којима се суочавамо с
аправим животним ванредним ситуацијама", рекао је Столтенберг у Младеновцу.

  

  

Он се захвалио председнику Србије Александру Вучићу на личном доприносу да би та
вежба била остварена.

  

 1 / 5



Јенс Столтенберг: Вежба "Србија 2018" је велики пример како партнерство са НАТО може да донесе конкретне бенефите Србији, НАТО и целом региону
понедељак, 08 октобар 2018 10:28

Столтенберг је напоменуо да је од "виталног значаја" да учинимо све како бисмо били
добро припремљени и прилика да се тестирају нова средства за отклањање последица
природних катастрофа као што је вештачка интелигенција, виртуелна стварност и
систем за инциденте напредне генерације. То су и "технологије које могу да унапреде
начин комуникације и како да координирамо наше реакција без обизира на то са каквим
се изазовима суочавамо", рекао је он.

  

"Србија 2018 јесте вежба која је и тест. Она показује наше снаге и наше слабости. Она ће
нам омогућити да заједно учимо и да се заједно боље слажемо. Такође она је велики
пример како партерство са НАТО-ом може да донесе конкретне бенефите Србији,
НАТО-у и целом региону", рекао је Столтенберг.

  

  

Он је објаснио да искуство стечено на претходним вежбама помогло да се спасу хиљаде
живота, а да ће лекције које "научимо данас помоћи да спасемо у наредном периоду
више живота".

  

Земље савезници НАТО највећи инвеститори у Србији

  

Генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг похвалио је импресивне економске
реформе које је Србија спровела, као и привредни раст земље.

  

Он је, у свом обраћању новинарима, подсетио да су земље савезници НАТО највећи
инвеститори у Србији, који су донели нова радна места и допринели привредном расту,
те казао да је Србија остварила импресиван привредни раст и реформе.

  

Председник Србије Александар Вучић указао је, с тим у вези, да без очувања мира и
стабилности нема економског напретка.
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Греши онај који мисли да је могућ економски раст, а да не чувамо мир и стабилност,
казао је он.

  

Снажне и блиске везе Србије и Норвешке

  

Генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг изјавио је да је његова посета
Скандинавском институту на Филолошком факултету у Београду била одавно
испланирана, као и да то показује снажну везу коју Србија има са скандинавским
земљама, а посебно са Норвешком.

  

Председник Србије Александар Вучић надовезао се на његове речи и одбацио критике
неких да је посета факултету била непримерена промоција НАТО, истичући да Србија не
жели ни у један војни савез, али да је увек добар домаћин, посебно онима који не желе
зло Србији, попут Столтенберга.

  

Столтенберг је рекао да је посета Скандинавском институту Филолошког факултета
била испланира одавно и да му је било велико задовољство да се тамо сретне са
студентима и професорима, јер то, каже, показује снажну везу коју Србија има са
скандинавским земљама, а посебно са Норвешком.

  

"Имам блиског пријатеља из Норвешке, који је предавао на факултету, то је разлог што
сам отишао. Хтео сам да видим како изгледа практично та сарадња Данске, Норвешке и
Шведске са Србијом", рекао је Столтенберг новинарима у Младеновцу.

  

Подсетио је да је део детињства провео у Београду, да има много српских пријатеља,
али и указао да је важно да се сачува сећање на то како се блиско пријатљество
развило током Другог светског рата, када су многи из Србије и региона били послати у
Норвешку као ратни заробљенци.

  

"То је створило снажно пријатељство које и даље постоји и важно је да се то не
заборави. Треба поштовати све људе који су пропатили током Другог светског рата и
треба да одржавамо партнертсво и блискост", подвукао је Столтенберг.
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Додао је да му је драго да се вратио у Београд и подсетио се како је, као дете, ишао на
Калемегдан, научио да воли и једе српска јела, ћевапе, пуњене паприке...

  

"Ово је била лепа прилика да се вратим у Београд и да то пробам", рекао је Столтенбег.

  

Председник је додао да су неки напали и декана Филолошког факултета Љиљану
Марковић због те посете, што Столтенберг, каже, није ни знао, јер се тако наводно врши
непримерена промоција НАТО-а.

  

"То је толикo глупо да немам речи", подвукао је Вучић. Поновио је да Србија не жели да
се придружује било којој алијанси, ни НАТО-у.

  

"Али, да Србија не жели да буде домаћин некоме, посебно некоме ко не жели зло
Србији, ја то не разумем", истакао је Вучић.

  

Поручио је Столтенбергу да сваки пут да дође оде и на универзитет, и позвао га да
следећи пут оде и на Правни факултет.

  

Нашалио се да је њему самом, док је студирао, у амфитеатру 5 било најтеже када је
полагао испите, па је позвао Столтенберга да виде "како ће он да прође". Увек је важно
да се посећују факултети и Универзитет, закључио је Вучић.

  

(Агенције)

  

Видети још:
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Вучић са Столтенбергом на међународној теренској вежби МУП-а и НАТО „Србија
2018“ у Младеновцу: Без обзира на болна сећања, због будућности наших грађана,
хоћемо и желимо да имамо добре односе са НАТО

  

Јенс Столтенберг: Македонија у НАТО само ако спроведе договор с Грчком - не
постоји "план Б"

  

Јенс Столтенберг: Многи људи у Србији и даље имају лоша сећања на
бомбардовање 1999, али то смо урадили како бисмо заштитили цивиле и
зауставили Милошевићев режим; Вукадиновић: Сад кад је лепо објаснио, нећемо
више имати лоша сећања
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