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еоград је 23. маја други пут био домаћин Конференције начелника
генералштабова балканских земаља, састанкa који је и ове године
потврдио неопходност јачања узајамне сарадње земаља у региону
ради промовисања стабилности и међусобног разумевања.
Регионална иницијатива у оквиру програма војне сарадње у области безбедности резултирала је низом закључака, а основни је да се
очувању мира на Балкану доприноси заједничком обуком, образовањем и вежбама. Сем тога, начелници генералштабова договорили су
се да размотре могућности за заједничко реаговање у случају непогода
и техничко-технолошких несрећа. Пажњу учесника привукло је излагање Карстена Гајера, бившег председавајућег Групе владиних експерата
Уједињених нација у области сајбер одбране и начелника Координационог штаба за сајбер политику Министарства спољних послова Немачке о безбедности и одбрани у сајбер простору, односно ризицима и
могућностима за успешну регионалну сарадњу.
Домаћин наредне, 13. конференције начелника генералштабова
балканских земаља биће генерал Николае-Јонел Ћука из Букурешта.
Колико је муниција с осиромашеним уранијумом била штетна у
моменту контаминације терена, а колико данас, 19 година после бомбардовања, питање је које поставља јавност наше земље у жељи да
сазна истину. Други наставак текста у рубрици Досије – „Балкански
синдром”, доноси анализе, ставове и мишљења еминентних стручњака различитих профила, иза којих стоји дугогодишње искуство, а који
истражују поменуту тему.
У последњих петнаест година ваздушни саобраћај драстично се
увећао и наставља да расте, а претпоставка је да ће се број летова до
2030. удвостручити. Ако би се безбедност ваздушног саобраћаја, мерена кроз однос укупног броја летова и броја несрећа, задржала на том
нивоу, то би значило да би се удвостручио и број несрећа, односно да
би сваког дана негде на земаљској кугли пао неки транспортни авион,
каже за наш магазин директор Центра за истраживање несрећа у саобраћају проф. др Небојша Петровић.
Пажњи читалаца препоручујемо и записе о Првом међународном
такмичењу војних возача на аутодрому „Берановац”, вежби „Видра 2018”
на нашим панонским рекама, где су Речна флотила и Прва бригада Копнене војске шест дана проверавали тактичку и ватрену оспособљеност
војника и старешина. Новинари и фоторепортери „Одбране” с лица места извештавају и о падобранцима који су учествовали у „Балканском
скоку пријатељства”, те Другом едукативном падобранском кампу.
Недавно отворена изложба у Дому Војске Србије „Дијанина деца”,
посвећена највећој акцији спасавања деце из концентрационих логора
током Другог светског рата, актуелизовала је питање за које нисмо ни
слутили да бисмо га себи могли поставити крајем друге деценије новог
миленијума – како је могуће да за Дијану Будисављевић, рођену Аустријанку, која је из крвавих усташких логора избавила више од седам хиљада, углавном српске деце, с Кордуна, Козаре, из хрватских и босанских села, доскора готово нико није знао? Ко је била жена која је заувек задужила читав српски народ, а којој се за то нисмо одужили, можете прочитати у тексту „Лице божје милости”. ƒ
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