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С

истематска настојања да Србија призна илегално отцепљење Косова и Метохије имају за циљ смањивање и слабљење
Србије, а награђивање бивших терористичких савезника.
Такође, амнестирање свих одговорних за агресију 1999. године, етничко чишћење и злочине, каже Живадин Јовановић, министар спољних послова СРЈ у интервјуу за наш лист и додаје да би се
тиме учинило беспредметним то што пет чланица Европске уније и
НАТО-а не признаје сецесију Приштине.
Нови број „Одбране” доноси и текст о теми која је прилично узбуркала јавност – поновном враћању обавезе редовног служења војног рока. Министарство одбране и Војска Србије, у складу с иницијативом председника Републике, већ раде свеобухватну анализу на
основу које ће дати одговор на питање да ли је то неопходно, колико
би нас коштало и каква је друштвена корист од тога.
– Наша земља опредељена је за војну неутралност и, у том смислу, потребно је да све оно што се односи на њену одбрану и безбедност буде засновано, у највећој мери, на сопственим ресурсима – истиче државни секретар Министарства одбране Александар Живковић и наводи да управо зато систем одбране редовно прати изазове,
ризике и претње, предлажући одговарајуће мере за унапређење капацитета одбране.
Пажњи читалаца препоручујемо и запис о мултинационалној регионалној командно-штабној вежби подржаној рачунарским симулацијама „REGEX 18”, која је одржана у Центру за обуку путем симулација. Окупила је више од 230 припадника оружаних снага и представника невојних организација. Уз 123 припадника Војске Србије, увежбавали су се официри и подофицири из Азербејџана, Алжира, Босне и Херцеговине, Колумбије, Грузије, Казахстана, Молдавије, Мауританије, УАЕ, Украјине, Македоније, Пакистана, Египта, Јордана и
Јерменије.
На страницама „Одбране” доносимо и напис о вежби „Аксалп
2018”, коју швајцарско ратно ваздухопловство већ деценијама изводи у Алпима. Њен главни део јесте гађање бојевом муницијом из авионских топова мета које се налазе на надморској висини већој од
2.000 метара. Програм се традиционално завршава наступом акрогрупе „Патрол свис”.
У рубрици Свет поново анализирамо политичку кризу коју је
прилив избеглица из Африке и Блиског истока створио у Европској
унији и земљама које јој гравитирају. Опасност од новог миграционог таласа води ка заоштравању реторике међу супротстављеним
опцијама у Унији, потврђујући на тај начин старе поделе Старог континента.
Међу више од хиљаду излагача, и домаћих и иностраних, и ове
године на 63. међународном сајму књига у Београду учествовао је
Медија центар „Одбрана” са 17 нових издања, намењених широј читалачкој публици, и мноштвом стручних дела, досада необјављиваних докумената и рукописа, биографија. У средишту пажње издавачке делатности нашег система одбране били су Велики рат и рат деведесетих, у новој едицији „Ратник”, те до сада мало познати хероји.ƒ
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