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Чизма НАТО пакта по први пут у историји постојања овог савеза изгледа да ступа на
територију Јужне Америке. Колумбија је та која ће по свему судећи постати нови
глобални партнер НАТО алијансе.

  

Наравно не треба ни помињати како ће ширење НАТО пакта у Латинској Америци
подрити Руске и Кинеске интересе као и интересе земаља БРИКС-а. НАТО пакт, тачније
његове америчке испоставе су меркале Колумбију због Венецуеле и Каракас је један од
разлога зашто Колумбија постаје НАТО партнер.

  

Остале разлоге није тешко навести а то су враћање Јужне Америке под контролу
Вашингтона и спречавање Русије и Кине да на тлу Латинске Америке поставе своје базе.
Мада тешко је видети како ће НАТО успети да удовољи америчким захтевима и да се
прошири на Јужну Америку када у Европи има сијасет проблема због којих стално
Западни генерали плаше себе инвазијом Русије на Западну Европу.
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  Хуан Мануел Сантош и Јенс Столтенберг    На изборима у Колумбији који су недавно одржани победио је десничар који се противидоговору са Фарком левичарском партијом која има герилце и који ратују деценијама саВојском Колумбије. Десничарски председник Колумбије Иван Дуке сигурно неће иматипроблема када су односи са НАТО у питању.  Дуке би сигурно волео да своју земљу види као будућу чланицу НАТО пакта и то управозбог Венецуеле. Занимљиво је да су недавно одржани и избори у Венецуели и да јеактуелни председник левичар Мадуро победио. Трамп није признао резултате избора уВенецуели али зато није имао примедби на Дукеову победу.“ Иван Дуке је изабран запредседника Колумбије у другом кругу председничких избора.  Према подацима Републичке изборне комисије, Дуке је освојио 55.56 одсто гласова наоснову 68.71 одсто пребројаних листића. РИК Колумбије је објавио да су тренутнирезултати кандидата левице Густава Петра 41.54 одсто. Дуке је освојио око 40 одстогласова у првом кругу председничких избора у Колумбији, док је његов ривал тадаосвојио 25 одсто гласова.  Иван Дуке (41) је кандидат деснице који се противи споразуму са бившим герилскимпокретом ФАРК . Досадашњипредседник ХуанМануел Сантос, који је на челу Колумбије од 2010, није имао права да се кандидује за трећи мандат.Сантос је 2016. године добио Нобелову награду за&#160;мирза допринос у постизању споразума са марксистички оријентисаним побуњеницима(ФАРК), чиме је окончан 52 године дуг грађански рат у Колумбији.“ (1)Колумбијски председник Хуан Мануел Сантос најавио је у петак да ће његова земљаформално постати први латиноамерички „глобални партнер“ НАТО-а, почевши однаредне недеље. „Формализоваћемо у Бриселу следеће недеље — и то је врло важно —улазак Колумбије у НАТО у категорији глобални партнер. Бићемо једина земља уЛатинској Америци са том привилегијом“, рекао је Сантос у телевизијском обраћању, каои преко Твитера. Сантос, лауреат за Нобелову награду 2016, који је постигао мир саФАРK побуњеницима, рекао је да би тај потез требало да унапреди слику Колумбије насветској позорници, преноси „Глас Америке“.  Колумбија и НАТО постигли су споразум о партнерству маја 2017. следећи закључкемировног споразума са ФАРK-ом, сада политичком партијом.  Области сарадње обухватају сајбер безбедност, поморску безбедност, тероризам ињегове везе са организованим криминалом и изградњу капацитета и могућностиколумбијских оружаних снага, каже се у саопштењу постављеном на сајту НАТО-а.Поред Колумбије, НАТО на листи „партнера широм планете“ или просто „глобалнихпартнера“ има Авганистан, Аустралију, Ирак, Јапан, Републику Кореју, Монголију, НовиЗеланд и Пакистан.  

  Свака од тих земаља „развила је индивидуални програм осарадњи и партнерству“ са29-чланом алијансом предвођеном САД. Многи од њих активно учествују у.“ (2)Све усвему Колумбија и Венецуела, а то су показали и недавно одржани председничкиизбори, постаће љути непријатељи и то је будуће ново светско жариште јер ће сасвимсигурно с једне стране САД и НАТО подржати војно Колумбију док ће са друге стране тоса Венецуелом учинити Русија а можда и Кина.  1 https://rs.sputniknews.com/politika/201806171116057054-Ivan-Duke-predsednik-Kolumbija-izbori/  2 https://rs.sputniknews.com/svet/201805261115746176-kolumbija-nato/
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