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 Генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг затражио је од Јужне Кореје да "појача"
војну помоћ Украјини, саветујући Сеулу да укине забрану слања оружја земљама у рату.

  

„Ако верујемо у слободу, у демократију, ако не желимо да превладају аутократије и
тоталитаризам, онда им је потребно оружје“ рекао је Столтенберг у институту Шеј у
Сеулу, позивајући Јужну Кореју да учини више за подршку Кијеву.

  

Столтенберг се јуче састао са високом јужнокорејским званичницима, међу којима и са
министром спољних послова Парком Џином, у оквиру турнеје намењене јачању веза
НАТО са савезницима у Азији.

  

Јужна Кореја је све важнији извозник оружја на светском нивоу и недавно је потписала
уговоре за продају више стотина тенкова европским земљама, међу којима и са Пољском,
земљом чланицом Алијансе.

  

Међутим, њени закони забрањују да се продаје оружје земљама у рату, што отежава
испоруку оружја Украјини, којој је Сеул ипак послао неубојита војна средства и
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хуманитарну помоћ.

  

Столтенберг је истакао да је Кијеву хитно потребно више оружја. Он је указао да су
земље као Немачка и Норвешка, које имају сличне законе Јужној Кореји око извоза
оружја, то измениле како би подржале Кијев.

  

Јужна Кореја је отворила своју прву дипломатску мисију у НАТО прошле године.

  

Столтенберг је рекао да је „изузетно важно“ да председник Русије Владимир Путин не
победи у овом рату, оценивши да би руском победом свет постао опаснији.

  

„У случају руске победе порука ауторитарним вођама, такође у овом делу света, онима у
Пекингу, била би да је прибегавање сили начин да се добије шта се жели“, додао је
Столтенберг.

  

Он је истакао да НАТО не сматра Кину „противником“ и да Алијанса верује у заједничко
ангажовање око питања која иду од контроле наоружања до климатских промена.

  

Савезници у НАТО настављају да тргују са Кином, али европска енергетска осетљивост,
која је посебно дошла до изражаја у рату у Украјини, доказује да не треба постати
„сувише зависним од ауторитарних сила“, додао је Столтенберг.

  

Он је упозорио и да се руска војска припрема за нове ратне акције пошто је добила
оружје, између осталог од Северне Кореје, према обавештајним подацима које је
пренела Бела кућа. Пјонгјанг је то демантовао и упозорио да се САД излажу заиста
нежељеним последицама ако наставе да шире такве неосноване гласине.

  

Севернокорејска влада је оценила да су те оптужбе „глупи покушај да се оправда“
предстојеће америчко слање војне опреме Украјини.
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(Бета-АФП)
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