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Нови генерални секретар НАТО-а Андерс Фог Расмусен најавио да ће број НАТО снага
на Косову бити додатно смањен, а до краја мандата очекује и крај мисије Кфора.

  

Кфор треба да буде сведен "на мале снаге", односно "да сви заједно оду" са Косова
изјавио нови генерални секретар НАТО Андерс Фог Расмусен и додао да до краја
мандата на челу Атлантског савеза очекује и крај мисије Кфор.

  

Расмусен је, после преузимања дужности, на конференцији за новинаре додао да "ће
ускоро на Косову бити такви услови да се Кфор потпуно повуче".

  

Нови челник Атлантског савеза је нагласио да до "смањења снага Кфора може доћи
због успеха на терену".

  

"Косово је успешна прича и зато је могуће смањити наше присуство тамо", рекао је
Расмусен.

  

При крају мандата бившег генералног секретара НАТО-а Јап де Хоп Схефера, почетком
јуна ове године договорено је да се драстично смањи број припадника НАТО снага на
Косову.

  

Америчка страна предложила је да се број снага сведе на симболиичних 2.500 војника,
док је приступ европских званичника био доста умеренији.

  

Тада је договорено да међународне снаге задрже две трећине војника, уз отворену
могућност да њихов број у наредним годинама буде додатно смањен.

  

До јануара следеће године, према том договору, требало би да оде 4.000 војника, док ћу
до краја следеће године на Косову остати свега 2.500 припадника Кфора.
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На питање хоће ли део повучених трупа НАТО са Косова бити упућен у Авганистан, нови
секретар НАТО-а одговорио је да "треба раздвојити смањивање снага Кфора од
Међународних снага за стабилизацију Авганистана".

  

Према његовим речима, НАТО-у ће бити потребна већа међународна подршка УН-а и
Европске уније за учвршћење безбедности, обнову и мир у Авганистану.

  

НАТО у Авганистану има 64.000 војника, од чега су половина Американци.

  

Расмусен је истакао да се нада да ће атлантски савезници током његовог мандата
успети да помогну Авганистанцима да преузму на себе одговорност за сопствену
безбедност.

  

Генерални секретар Северно-атлантске алијасне истакао је да исламским талибанима,
највећим противницима НАТО у Авганистану, "мора бити јасно да то уопште није
стратегија одласка" из те земље.

  

"НАТО се не спрема да оде. Ми ћемо тамо остати онолико дуго колико буде потребно",
закључио је нов генерални секретар НАТО-а Андерс Фог Расмусен.

  

(РТС)
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