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Председник САД Барак Обама је јасан: трупе његове земље се повлаче из Ирака, али се
појачавају у Авганистану. Обама није пропустио да помене да је рат „наметнут“, али је и
признао да војници трпе психичке последице.

  

„Ма о којој мисији била реч, ми морамо очувати војну доминацију САД“, изјавио је
председник Барак Обама приликом сусрета са ратним ветеранима у Аризони. Он је
поновио да ће током године почети повлачење из Ирака, као и да 2010. тамо више неће
бити америчких борбених снага и закључио. „Целокупан амерички војни персонал биће
повучен до краја 2011. године. Тада је ирачки рат за Америку готов“.

  

Ситуација је другачија у Авганистану. Тамо су већ 62 хиљаде америчких војника и ове
године ће стићи још шест хиљада. Међутим, војна сила није довољна – нова стратегија у
Авганистану подразумева и дипломатско ангажовање, обнову и одговорну владу. „Наша
нова стратегија има јасно дефинисане циљеве: онемогућити, изоловати и победити Ал
Каиду и екстремисте који су повезани са њом“, јасан је Обама.

  

Критичарима рата који је Обама, иначе, наследио од претходника и додатно га појачао,
амерички председник је поручио: „Не смемо заборавити да тај рат нисмо изабрали, тај
рат нам је наметнут. Они који су нас напали 11. септембра заветовали су се да ће то
поновити“.

  

С обзиром на тешку економску ситуацију Обама је најавио да ће сви програми у војној
индустрији бити преиспитани у погледу ефикасности и они који не испуњавају
постављене критеријуме биће укинути. Уштеђеним новцем помоћи ће се и ветеранима
који пате од последица рата.

  

„За многе ветеране рат и даље бесни, ближњи су постали странци. Депресија је многе
отерала у смрт. Ране данашњег рата су посттрауматски стрес и психичке патње“, додао
је Обама као први амерички председник који је јавно признао психолошке последице
рата по оне који су у њему учествовали.

  

(Deutsche Welle)
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