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Генерални секретар НАТО-а Андерс Фог Расмусен рекао у Приштини да ће Косово бити
"приоритет у његовом раду". Расмусенова посета Покрајини доводи се у вези са
његовим плановима да драстично смањи број војника у саставу КФОР-а.

Нови генерални секретар НАТО-а Андерс Фог Расмусен, који је у посету Косову и
Метохији дошао свега неколико дана након најава да ће Алијанса, у неколико наредних
година, драстично смањити број војника у саставу КФОР-а, рекао је да ће Косово бити
"приоритет у његовом раду".

Расмусен је потврдио да ће бити смањен број НАТО снага на Косову, што је резултат
побољшања стања безбедности, и додао да ће НАТО наставити да помаже Безбедносне
снаге Косова.

"Чињеница да сам дошао у посету Косову само неколико дана после преузимања
дужности, јасно показује да ће Косово имати високи приоритет у мом раду", изјавио је
генерални секретар после сусрета са председником Косова Фатмиром Сејдиуом,
премијером Хашимом Тачијем и министром Безбедносних снага Фехмијем Мујотом.

Иако Расмусенов долазак на Косово има јасну поруку, да НАТО није одустао од задатка
који је преузео 1999. године, извесно је да се ускоро приближава крај његове мисије,
пише Би-Би-Си и додаје да генерални секретар сада тражи одговарајућу "излазну
стратегију".

Расмусен сматра да број војника Кфора може да се смањи јер је у Покрајини постигнут
напредак.

"Желим да истакнем да та одлука представља напредак у безбедносној ситуацији на
Косову. Она ће се спровести у складу са континуираним напретком у безбедносној
ситуацији и ми нећемо доносити одлуке које ће негативно утицати на сигурност на
Косову", рекао је бивши премијер Данске.
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На почетку данашње посете Косову и Метохији, Расмусен је разоварао са командантом
Кфора Ђузепеом Емилијем Гајем који га је обавестио о стању безбедности и активности
међународних мировних снага.

Генерални секретар Алијансе ће се састати и са најважнијим представницима
међународне заједнице и локалним политичким лидерима, а посетиће и седиште
мултинационалне бригаде сектора Север у Новом Селу, код Вучитрна.

На крају посете Косову и Метохији, Расмусен ће разговарати са новинарима на војном
аеродрому Слатина, у 18 часова.

Генерални секретар НАТО-а, који је на тој дужности 1. августа заменио холандског
дипломату Јапа де Хоп Схефера, на првој конференцији за медије изјавио је да ће се
током његовог петогодишњег мандата, број војника мировних снага на Косову и
Метохији драстично смањити и остати само снаге потребне за евентуалне хитне
интервенције.

Такав став Расмусена је наишао на подршку Приштине и неодобравање власти у
Београду.

На Косову је тренутно распоређено око 13.000 војника КФОР-а. Према плановима, број
војника до краја године требало би да се смањи на 10.000, а до краја следеће године, на
свега 2.500.
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