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ЛОНДОН, ТБИЛИСИ – Украјина и Грузија сада нису спремне за ступање у НАТО и једва
да ће се такво стање променити у догледној будућности, оценио је генерални секретар
Алијансе Јап де Хоп Схефер, који је допутовао у „опроштајну посету” Великој Британији.

  

Схефер је рекао да је НАТО полазио и полази од фундаменталног принципа да свака
земља Европе има право да се обрати са захтевом за ступање у чланство, али „жеља
није све”, већ државе треба да одговарају свим захтевима Алијансе, пренела је руска
агенција Итар-Тас с.

  

Схефер, који 1. августа напушта свој положај, после истека петогодишњег мандата, је
казао да је, говорећи дипломатским језиком, ситуација у Украјини сложена, а да ни у
Грузији „није једноставна”.

  

Руски медији подсећају да је амерички лист „Вол стрит џорнал”, уочи доласка
потпредседника САД Џозефа Бајдена у Грузију, објавио интервју са грузијским
председником Михаилом Сакашвилијем у којем он оптужује САД да су под притиском
Русије покопале наде Грузије за ступање у НАТО.

  

Планови Грузије за пријем у Алијансу „скоро су потпуно мртви”, рекао је, према Итар-Тас
су, Сакашвили, додајући да је то трагедија.

  

То значи да се Русија борила за праву ствар, додао је он, а амерички лист наводи да је
председник Грузије имао у виду ситуацију око отцепљених аутономија Јужне Осетије и
Абхазије.

  

На ванредној седници парламента, Сакашвили је рекао да се лист „Вол стрит џурнал
јуроп”, који излази у Лондону, извинио за искривљавање његових речи у интервјуу.

  

И грузијски медији, уз позивање на представнике председничке администрације,
извештавају да је новинар америчког листа изменио смисао неких реченица Сакашвилија
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и својевољно их интерпретирао, пренео је Итар-Тас из Тбилисија.

  

Медији су навели да је Сакашвили током интервјуа рекао да ће „ако Грузија не може да
ступи у НАТО, то бити велика трагедија за земљу”, а да је у интервјуу писало: „Нада за
ступање у НАТО је скоро умрла”.

  

(Танјуг)
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