Изјава на министерката Шекеринска на финалната интегративна конференција
помеѓу Република Северна Македонија и НАТО Алијансата
Клуб на пратеници – Скопје, 15.11.2021

Навистина денеска ја имам и јас честа да учествувам на последната интегративна
конференција помеѓу Република Северна Македонија и НАТО Алијансата.
И денеска и утре заедно ќе можеме да констатираме дека Северна Македонија во
целост ги исполни условите и од утре ќе биде целосно воено интегрирана со НАТО
Алијансата.
Со ова покажавме дека членството во НАТО не го сметавме како завршен чекор, туку
бевме свесни дека треба да работиме, за да станеме навистина, еднакви со сите.
Со оваа завршна конференција со потпишувањето на декларацијата утре, буквално ја
комплетираме воената интеграција со НАТО Алијансата, стануваме подеднакво
рамноправна членска и во сите воени делови од алијансата и покажавме дека ги
исполнуваме зацртаните цели дури и во услови на многу амбициозна агенда ги
испорачуваме очекуваните резултати.
Со ова на некој начин завршува на некој начин нашиот „тест“ период во НАТО. Ги
исполнивме условите за воена интеграција и продолжуваме понатаму со т.н. заедничко
НАТО планирање.
Ова беше возможно само поради големата активност, големата енергија, труд и
резултати на луѓето во нашата армиска, но и во нашата одбранбена структура, кои што
заедно со своите нато колеги буквално точка по точка ги реализираа сите 193 задачи
кои што беа дел од нашиот интегративен план.
Тие се однесуваа и на закони и на подзаконски акти и на нови доктрини, нова
организација, но во исто време и модернизација на структурата и на опремата во
Армијата.
Зад нас е период нешто поголем од две години. Тоа е процес кој што многумина сметаа
дека ќе трае подолго време, но дури и во услови на пандемија покажавме дека како
држава кон своите обврски се однесуваме сериозно и одговорно.

И затоа и стандардните скептици и дома, па можеби и оние што постоеле во НАТО ги
демантиравме на најдобар можен начин, со резултати, со многу работа и со на крајот
видлив епилог, а тоа е целосна воена интеграција на Северна Македонија во НАТО

