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Северноатлантски војни савез протерао је осам чланова руске мисије која се налази
у седиштву НАТО у Бриселу, уз образложење да су тајно радили за руске
обавештајне службе, пренео је АП.

  

  

Истовремено је одлучено да ће мисија Русије у седиштву НАТО моћи да има највише
десет, уместо досадашњих 20 чланова.

  

„Могу да потврдим да смо данас повукли акредитације осморици чланова руске мисије у
седишту НАТО, јер је реч о непријављеним припадницима руских обавештајних служби“,
рекао је америчкој агенцији неименовани високи званичник НАТО.
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За сада нису наведени прецизни разлози за доношење те одлуке, наводи АП.

  

„Наша политика према Русији остаје непромењена. Појачали смо своју одбрану и
одвраћање као одговор на агресивне акције Русије, а истовремено смо остали отворени
за садржајни дијалог“, рекао је званичник НАТО.

  

Заменик руског министра спољних послова: Ето колико су искрене изјаве о
деескалацији с Москвом

  

Заменик руског министра спољних послова Александар Грушко рекао је, после одлуке
НАТО да протера осам руских дипломата, да Москва више не верује у искреност изјава
Алијансе о дијалогу са Русијом.

  

„Још јуче су НАТО руководиоци изјављивали о важности деескалације у односима са
Русијом, позивали да се обнови дијалог у оквиру Савета Русија-НАТО и да се у Брисел
пошаље амбасадор. Ако је јуче неко и веровао у искреност тих изјава, данас таквих
нема. Њихова права вредност је свима јасна. После спектакуларног краја авганистанске
епопеје како без баука ‘руске претње’. Никако“, рекао је Грушко за руски лист
„Комерсант“.

  

Председник Одбора за међународне послове Думе: НАТО нема доказе

  

Лишавање акредитација осам сарадника руске Мисије при НАТО-у неће допринети
побољшању дијалога, све оптужбе на рачун Руса су измишљене, а Москва може да
предузме и одговарајуће мере, каже председник Одбора за међународне послове Думе
Леонид Слуцки.

  

„Колективни Запад наставља дипломатско суочавање са Русијом. Лишавање
акредитација осам сарадника руске Мисије при НАТО-у ће још више смањити сарадњу.
Тренутно је место сталног представника Русије у Бриселу упражњено. Протеривање
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сарадника дипломатске Мисије Русије сигурно неће допринети успостављању дијалога“,
наводи Слуцки.

  

Он је уверен да су све оптужбе на рачун Руса због наводних „злонамерних акција“
неосноване и да неће бити доказане.

  

„У дипломатској пракси кораци, повезани са губитком акредитације, ће бити реципрочни.
Не сумњам да ће руско Министарство спољних послова предложити адекватне
реципрочне мере, које не морају да буду идентичне“, закључио је Слуцки.

  

Одлуку НАТО-а да протера осам сарадника руске Мисије при Алијанси је коментарисао
шеф Комисије Савета федерације за заштиту државног суверенитета Андреј Климов и
рекао да она неће остати без одговора.

  

Он је навео да су представници НАТО-а пре извесног времена на довољно високом
нивоу наговестили да би желели неку дозу позитивности у развоју односа са Русијом.

  

„Ми смо им одговорили – хајде, предузмите конкретне кораке. Као одговор ништа нисмо
добили, а онда је ово уследило. Ако су то конкретни кораци Алијансе, онда то нису они
кораци који обезбеђују трајни мир, сигурност, разумевање и поверење“, закључио је
политичар.

  

Раније су у Алијанси потврдили да су одузели акредитације осморици сарадника руске
Мисије при НАТО-у и да је Мисија са 20 скраћена на десет представника.

  

Западни политичари периодично дају изјаве о „руској претњи“. Председник Русије
Владимир Путин раније је изјавио да Русија не намерава никога да напада. Према
речима министра спољних послова Сергеја Лаврова, Северноатлантска алијанса је
свесна да Москва не планира никог да напада, већ једноставно користи изговор за
распоређивање још трупа у близини руских граница. Москва је више пута изразила
забринутост због повећавања снага Алијансе у Европи.
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(Н1, Спутњик)
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