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Крајем октобра и почетком новембра месеца одржала се међународна војна вежба под
именом „словенско братство“. У њој су учествовале јединице и припадници Војске
Србије, белоруске војске и руске војске. Циљ вежбе била је борба против тероризма а
изводиле су је јединице за специјалне операције и ваздушно-десантне јединице.

  

  

Начелник генералштаба Војске Србије генерал Диковић боравио је у Белорусији и са
тамошњим генералима разјаснио је план употребе војних јединица Србије, Белорусије и
Русије. Вежба је протекла одлично и сви задати циљеви су испуњени. Русију су
представљали елитни падобранци који су стационирани на Кавказу и који имају богато
ратно искуство из Чеченије и Грузије. Србију су представљали падобранци из 63
падобранског батаљона из бригаде за специјалне намене. Чињеница је ипак да Србија
игра на две карте.

  

Војска Србије има много више вежби која је спровела са НАТО пактом и Србија заиста
седи на две столице. Међутим вежба „словенско братство“ је уплашила Хрвате јер је
Хрватска члан НАТО пакта. „Забринути смо због вјежбе „Славенско братство“ која ће се
у Рујну одржати у Србији“ рекла је председница Хрватске Колинда Грабар Китановић на
самиту НАТО пакта који се одржао у Варшави. Хрвати су забринути више од својих
партнера у НАТО-у јер се вежба одиграла на само 30 километара од границе са
Хрватском. Али тресла се гора родио се миш може се рећи за хрватске реакције јер се
ништа спектакуларно није догодило.
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  НАТО нема разлога да се плаши јер Србија не намерава никог напасти а поготово нечланице Северноатланске алијансе. Међутим Хрвати су у праву када кажу да због војнесарадње са Русијом и Белорусијом Србија можда никада неће отворити поглавње„одбрана, спољна и безбедносна политика“. Ово је наравно добро јер Србија никаданеће ускладити своју политику према Русији тако да јој уведе санкције што политичарииз Европске Уније очекују. Ипак сарадња са НАТО пактом би требала да се прекине усмислу војних вежби пошто Србија не намерава постати чланица НАТО пакта.  Међутим у Хрватској се дигла велика прашина због војне вежбе „словенско братство“.Наиме, „Јутарњи лист пише да све ближа војна сарадња Србије и Русије изазива гласнепротесте у НАТО-у и Европској Унији“. Хрватски лист „Недељник“ наводи да је Хрватскаспремила одговор на српске војне вежбе са Русијом а тај наводни одговор сухеликоптери Киова, нове панцер хаубице, борбена оклопна возила Патриа и двеспецијалне бригаде. Ово су глупости хрватских новинара јер Србија се не наоружава ине спрема се за рат са Хрватском.  

  Ипак, узевши све у обзир, Србија ће на крају ипак морати да се одлучи да ли ће кренутивозом за Запад или Исток али по свему судећи Србија ће остати војно неутрална и нећеући у ЕУ то је свима барем јасно зато што је политика ЕУ искључива а Србија не волиискључивост.  
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