
Курт Волкер: Србија да извуче закључак да је Русија веома опасан пријатељ. Није Русија тако моћна као што мислите. Сврставање са Москвом неће донети ништа добро Србији
субота, 21 мај 2022 10:00

 Руска инвазија на Украјину показала је да модел војне неутралности у Европи више није
одржив, изјавио је бивши амерички амбасадор при НАТО Курт Волкер и изразио наду да
ће Београд извући закључак из инвазије на Украјину - да је Москва "веома опасан
пријатељ". У интервјуу за Глас Америке (ВОА), амерички дипломата је рекао да је одлука
Шведске и Финске да постану чланице НАТО значајна из више разлога.

  

„Прво, то је очигледно реакција на руску бруталну инвазију на Украјину… Обе земље су
закључиле да са Путиновом Русијом, која је спремна да нападне своје суседе и почини
неописива зверства, више није безбедно бити неутрална земља и да морате бити део
вец́ег савеза“, рекао је Волкер.

  

Друго, како је рекао, то појашњава да у Европи јасно да земље које су до сада биле
изостављене, оне „у сивој зони“ – Украјина, Грузија и Молдавија, неке на Балкану, себе
не могу сматрати безбедним без НАТО.

  

На питање какву поруку шаље чланство Финске и Шведске Србији која и даље покушава
да одржи добре односе са Москвом, Волкер је рекао да се нада се да ће Србија из
читавог овог искуства извући закључак да је Русија веома опасан пријатељ.
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"Није (Русија) тако моћна као што мислите. Много је агресивнија и насилнија него што
мислите и сврставање са Русијом неће донети ништа добро Србији... Ако Србија жели да
буде успешна, модерна, просперитетна демократија, једини пут напред је да буде део
клуба модерних, успешних и просперитетних демократија које следе иста правила и пазе
једна на другу", навео је Волкер.

  

Упитан да ли може да се превазиђе турско противљење чланству Финске и Шведске,
Волкер је рекао да Анкара има "фер аргументе", али да мисли да се након разговора
може превазићи противљење и да "то неће бити коначна блокада".

  

Волкер је изразио уверење да ће Украјина на крају такође постати чланица НАТО.

  

"Мислим да ће, по завршетку рата, сви морати да изнова размотре елиминисање ових
сивих зона, када је ријеч о Украјини, Молдавији, Грузији и другима на Балкану. Не би
више требало да буде земаља без колективног осећаја безбедности", рекао је бивши
амерички амбасадор при НАТО.

  

(Бета)
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