
НАТО појачава војно присуство у Црном мору
четвртак, 16 фебруар 2017 15:47

 Министри одбране земаља-чланица НАТО-а су на данашњем састанку одлучили да
појачају војно присуство у Црном мору, што подразумева повећање напора и
прикупљање информација о ситуацији у региону, изјавио је генерални секретар НАТО-а
Јенс Столтенберг.

  

  „Данас смо донели одлуку о двема додатним мерама поморског присуства: повећању
поморског присуства НАТО-а у Црном мору за интензивирање војних вежби и бољем
информисању о ситуацији у црноморском региону“, рекао је Столтенберг.   

„Све што радимо биће у складу са међународним обавезама и у складу са конвенцијом
Монтро (о режиму мореуза)… Имаћемо веће присуство на Црном мору, али ће оно бити
одмерено, дефанзивно и неће ни на који начин бити усмерено на изазивање било каквог
сукоба или ескалације тензија“, истакао је Столтенберг.

  

НАТО треба да комбинује дијалог са Русијом и обуздавање

  

НАТО треба да комбинује дијалог са Русијом и мере обуздавања, понављајући у новој
ситуацији методе које су коришћене у годинама Хладног рата, изјавио је генерални
секретар Алијансе коментаришући изјаве министара одбране САД и Русије о дијалогу са
позиције силе.

  

У среду је шеф Пентагона Џејмс Матис на састанку министара одбране земаља НАТО-а
у Бриселу изјавио да САД остају посвећене обнављању сарадње са Русијом, али да
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намеравају да разговарају са Москвом „са позиције силе“. Као одговор на то, министар
одбране Русије Сергеј Шојгу изјавио је да је Русија спремна да гради односе са САД, али
да су покушаји дијалога са позиције силе необећавајући.

  

„Наравно, морамо да комбинујемо дијалог са поузданим обуздавањем“, рекао је
Столтенберг.

  

Он је додао да је током Хладног рата научена лекција „да је дијалог могућ уз прступ који
је истовремено чврст предвидив, укључујући и одвраћање“.

  

„То је радило против Совјетског Савеза током Хладног рата, и ја сам сигуран да је ова
стратегија тачна у односу на Русију данас, када је прилично измењена безбедносна
ситуација“, рекао је генерални секретар НАТО-а.

  

Осам земаља НАТО-а шаље трупе у Румунију

  

Осам земаља-чланица НАТО-а обавезало се да ће издвојити трупе за формирање НАТО
бригаде у Румунији, пет земаља-чланица издвојиће копнена и ваздушна средства за
присуство у црноморском региону, изјавио је Столтенберг.

  

„Осам савезница обећало је да ће обезбедити трупе за бригаде, а пет ће пружити
копнена и ваздушна средства“, рекао је Столтенберг након састанка министара одбране
земаља-чланица НАТО-а које су се договориле о мерама за јачање присуства у региону
Црног мора.

  

Батаљони у балтичким земљама биће оперативни до јуна

  

Четири мултинационална батаљона НАТО-а у балтичким државама и Пољској достићи
ће пуну оперативну готовост до јуна 2017. године, изјавио је Столтенберг.
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„Разговарали смо и о изгледима за размештање наших нових снага за ограничавање у
Естонији, Летонији, Литванији и Пољској. Војници су почели да стижу, очекујемо да ће
четири међународне борбене групе достићи пуну борбену готовост до јуна“, рекао је
Столтенберг.

  

На прошлогодишњем самиту у Варшави, Алијанса је одлучила да у Летонији, Литванији,
Естонији и Пољској, на захтев тих земаља, размести мултинационалне батаљоне по
принципу ротације. Тада је одлучено да ће основу контингента батаљона размештеног у
Летонији чинити Канада, у Литванији — Немачка, у Естонији — Велика Британија и у
Пољској — САД.

  

(Спутњик)
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