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ВАШИНГТОН — Председник САД Џо Бајден потписао је документа којим се даје
подршка приступању Шведске и Финске НАТО-у. Ради се о најзначајнијем проширењу
војног савеза још од 1990-их година, док се суочава са руском инвазијом Украјине.

  

  

Председник САД потписује Протокол о приступању Шведске и Финске НАТО-у, у
друштву потпредседнице Камале Харис, шведске амбасадорке Карин Олофсдотер и
финског амбасадора Мика Хаутале, 9. август 2002.

  

Бајден је потписао протокол о приступању две земље, што је последњи корак у
процедури ратификације у Сједињеним Државама.

  

"То је била и и даље је - верујем - прекретница за алијансу и за већу безбедност и
стабилност не само у Европи и САД, него и у читавом свету", рекао је Бајден приликом
потписивања.
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Амерички Сенат усвојио је Протокол о придруживању Шведске и Финске убедљивом
већином гласова (95 за, само 1 против) прошле недеље, што је био редак пример
јединства у обично страначки жестоко подељеном Вашингтону.

  

И демократски и републикански сенатори снажно су подржали чланство два
скандинавска суседа, описујући их као важне савезнике, чије модерне оружане снаге
већ блиско сарађују са НАТО-ом.

  

Шведска и Финска пријавиле су се за чланство у НАТО-у као одговор на руску инвазију
Украјине, која је почела 24. фебруара. Москва је више пута упозоравала обе земље да се
не прикључију Североатлансткој алијанси.

  

Путин добија "тачно оно што није желео", уласком ове две земље у алијансу, рекао је
Бајден.

  

Пријем Шведске и Финске морају појединачно да ратификују парламенти свих 30 НАТО
чланица, пре него што две земље буду могле да очекују заштиту према Члану 5 статута
организације, клаузули која гласи да је напад на једну чланицу, напад на све.

  

Процес ратификације могао би да траје и до годину дана, иако су пре САД протокол
усвојиле неке земље, међу њима Канада, Немачка, Италија и Црна Гора.

  

(Ројтерс, Глас Америке)
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