Говор амбасадора Норвешке Арнеа Бјорнстада
Норвешка амбасада је почаствована што ће 2019. године бити НАТО контактна
амбасада у Београду.
Од свог оснивања, НАТО чува безбедност својих чланица. Али НАТО се не бави
само безбедношћу. Када је Норвешка одлучила да се придружи ономе што ће
годину дана касније постати НАТО, норвешки министар спољних послова
Халвард Ланге, који је преживео нацистички концентрациони логор, 1948. године
је рекао да не можемо остати неутрални у борби између демократије и
ауторитаризма.
НАТО је једнако војни савез и заједница дељених вредности. Он је несумњиво
водећа војна сила на свету, али и одбрамбени савез који штити наш мир,
безбедност и благостање, који су засновани на заједничким евроатлантским
вредностима. Ово су вредности које и Србија дели.
Сарадња и солидарност су кључне речи за НАТО. Уз дужно поштовање војне
неутралности Србије, радићемо на јачању сарадње између НАТО савеза и
Србије. Сви имамо заједнички интерес – да чувамо нашу демократију, нашу
слободу и нашу безбедност. Велика НАТО цивилна вежба управљања
последицама ванредних ситуација прошле године је само један пример богате
сарадње која нас све чини сигурнијим.
Контактна амбасада НАТО-а је само мали део велике машинерије коју
представља сарадња између Србије и НАТО-а, али нам је част што осигуравамо
да овај њен део добро функционише и доприноси јачању сарадње између Србије
и НАТО-а.
Такође хвала бригадном генералу Маринелију и његовом тиму на одличној
сарадњи приликом наших припрема.
Желим да искажем захвалност и мојим грчким и словачким колегама на томе што
су са нама поделили своја искуства као контактних амбасада НАТО-а у Београду
и тиме нам помогли у нашим припремама. Такође желим да се захвалим мом
холандском колеги на нашој досадашњој сарадњи и могу да обећам да ће се она
наставити следеће године, када ви будете контактна амбасада НАТО-а.
И на крају желим да се захвалим на веома позитивној реакцији коју смо добили
од Владе Србије, Министарства спољних послова и Министарства одбране, као и
од Војске Србије и српског цивилног друштва.

