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 РИГА - Летонији је потребно стално америчко војно присуство да би се војно одвратила
Русија и зато жели да појача своје одбрамбене потенцијале америчким противваздушним
ракетним системима Патриот, изјавио је данас министар одбране те земље Артис
Пабрикс током посете генералног секретара НАТО Јенса Столтенберга савезницким
трупама у војној бази Адажи.

  

Амерички државни секретар Ентони Блинкен требало би да допутује у главни град
Летоније Ригу до краја дана да би сутра присуствовао састанку са 29 својих колега из
земаља чланица севреноаталнтске алијансе који је сазван због узнемирености коју је
изазвало гомилање руских трупа на украјинским границама, преноси Ројтерс.

  

„Потребна нам је додатна међународна помоћ. Желели бисмо да имамо стално (војно)
присуство Сједињених Америчких Држава у нашој земљи. Поморска и противваздушна
одбрана у основи значи инсталирање (ракетних) система као што је Патриот (ракетни
систем земља-ваздух)”, рекао је Пабрикс за Ројтерс.

  

Трупе НАТО изводе маневре са камуфлираним тенковима и бојевом муницијом у
снежним летонским шумама, са 1.500 војника који симулирају одбрану од непријатељског
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напада на Ригу ометањем и успоравањем напредовања противника који надире северно
од града.

  

„Одвраћање је од критичног значаја”, изјавио је канадски потпуковник Џон Бенсон,
командант борбене групе НАТО у Летонији.

  

Подстакнут, како наводи Ројтерс, руском анексијом Крима 2014. године и подршком
Москве сепаратистима у источној Украјини, НАТО је од јула 2017. године распоредио
четири мултинационална борбена батаљона за одбрану Пољске и балтичких држава
Литваније, Летоније и Естоније, преноси Танјуг.

  

Међутим Москва поручује да нема намеру да изврши инвазију на Балтик или Пољску и
оптужује НАТО да дестабилизује Европу приближавањем својих трупа руским
границама.

  

Генерални секретар НАТО Столтенберг је оценио да „не постоји непосредна претња”
НАТО савезу.

  

(Политика)
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