Sergio Balanzino
„Nowa Koncepcja Strategiczna NATO
w œwietle wyzwañ dla bezpieczeñstwa Europy”
Jestem bardzo wdziêczny za to, ¿e zosta³em zaproszony, abym wymieni³ pogl¹dy z przedstawicielami w³adz polskich oraz wyg³osi³ wyst¹pienie i odby³ debatê z tu obecn¹ czcigodn¹ publicznoœci¹.

.

Na pocz¹tku kwietnia 2009 roku w Strasburgu odbêdzie siê szczyt
g³ów pañstw i rz¹dów NATO. Na szczycie, który mia³ miejsce w kwietniu
2008 roku, NATO mia³o za zadanie przygotowaæ Deklaracjê na temat
bezpieczeñstwa Sojuszu, która mia³a byæ zaprezentowana i przyjêta
czasie nadchodz¹cego szczytu. NATO pracuje wiêc teraz g³ównie, je¿eli
nie wy³¹cznie, nad przygotowaniem tej Deklaracji.

.

Projekt Deklaracji bêdzie rozpowszechniony przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych byæ mo¿e pod koniec stycznia lub
na pocz¹tku lutego. Co bêdzie w tej Deklaracji? Có¿, nikt nie wie dok³adnie, poniewa¿ – jak powiedzia³em – prace trwaj¹. Ale z tego, co s³ysza³em
w Brukseli, Sekretarz Generalny zamierza przedstawiæ g³owom pañstw
i rz¹dów Deklaracjê w formie krótkiej i lapidarnej. To s¹ jego s³owa.
Bêd¹ to mo¿e dwie strony. Otó¿ na dwóch stronach nie mo¿na dog³êbnie
opisaæ lub okreœliæ tematów i przysz³ych celów dla Sojuszu. Ale sk³onny
jestem wierzyæ, ¿e Koncepcji Strategicznej, czy to nowej, czy wypracowanej na podstawie obecnej, ulepszonej, ¿e tej Koncepcji zostanie w Deklaracji poœwiêcony przynajmniej akapit lub zdanie. Coœ, co w jakiœ sposób
nakreœli wskazówkê dla przysz³ych organów, które bêd¹ odpowiedzialne
za przygotowanie nowego dokumentu dla g³ów pañstw i rz¹dów na spotkanie w Lizbonie w 2010 roku.
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W chwili obecnej nie mo¿na du¿o powiedzieæ, na podstawie dokumentacji czy oœwiadczeñ, o treœci Koncepcji Strategicznej, która ma byæ
przyjêta w Lizbonie. Mo¿na tylko zgadywaæ. Wiadomo, ¿e Koncepcja
musi na nowo potwierdziæ kilka podstawowych, kluczowych elementów
zasad, które kieruj¹ Sojuszem. W tym szczególnie dwa elementy: obronê
terytorialn¹ i otwarcie Sojuszu na œwiat zewnêtrzny. Przez œwiat zewnêtrzny rozumiem Europê.

.

S¹ inne zagadnienia, inne elementy, które mog¹ zostaæ dodane.
Pewne pomys³y kr¹¿¹, ale to s¹ indywidualne sugestie. £¹cznik transatlantycki, transformacja, rozszerzenie, skuteczniejsze reakcje na wyzwania dotycz¹ce bezpieczeñstwa, wnioski wyci¹gniête z poszczególnych
operacji, lepiej roz³o¿ony potencja³, nowe relacje z partnerami, itd.

.

Na wspomnianych dwóch stronach Deklaracji, nie bêdzie mo¿na
dodaæ wielu szczegó³ów do tego ogólnego zarysu. Mimo to, wed³ug mnie,
Sojusz powinien przyj¹æ na nadchodz¹ce lata, 10-15 lat naprzód to, co
najwa¿niejsze: ¿e NATO istnieje, ¿yje i jest w pe³ni zdolne do dzia³ania.
To, ¿e NATO jest zdeterminowane broniæ (tego, co uzna za s³uszne) przy
u¿yciu koniecznych œrodków, co nie oznacza, ¿e bêd¹ to tylko œrodki
militarne. Dyplomacja i inne instrumenty ³agodnej si³y mog¹ byæ u¿ywane i powinny byæ u¿ywane przez Sojusz, który powinien pozostawiæ
sobie u¿ycie narzêdzi militarnych jako ostatecznoœæ.

.

Koncepcja Strategiczna powinna obejmowaæ stosunki miêdzy
NATO i miêdzynarodowymi organizacjami. Przede wszystkim z Uni¹
Europejsk¹, Organizacj¹ Narodów Zjednoczonych i innymi istniej¹cymi
organizacjami miêdzynarodowymi. Innymi s³owy nale¿y poszerzyæ
zakres konstruktywnej gotowoœci do wspó³pracy. Jeœli chodzi o podzia³
pracy, NATO nie mo¿e zrobiæ wszystkiego. Przede wszystkim nie mo¿na
oczekiwaæ, ¿e bêdzie globalnym policjantem. S¹ granice mo¿liwoœci
i woli sojuszników, aby interweniowaæ. Natomiast inne organizacje
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miêdzynarodowe mog¹ dzia³aæ na skalê globaln¹. A NATO mo¿e w szczególnych przypadkach wspomagaæ, zapewniaæ pomoc, popieraæ inicjatywy
tych organizacji.

.

Innym wa¿nym zagadnieniem by³oby ustalenie, jak postêpowaæ
z Rosj¹. Innymi s³owy, czy jest konieczna rewizja istniej¹cych relacji
z Rosj¹, istniej¹cych narzêdzi kontaktu, które zosta³y ustalone w 1997
roku wraz z podpisaniem Aktu Stanowi¹cego o Wzajemnych Stosunkach, Wspó³pracy i Bezpieczeñstwie miêdzy NATO i Rosj¹. Czy musimy
zrewidowaæ i zmieniæ kierunek polityki wobec Rosji? Jak daleko i jak
szybko powinno NATO pójœæ w poszerzaniu swojego cz³onkostwa?
Poszerzenie ma podwójne znaczenie i podwójny efekt. Otwiera drzwi
Sojuszu dla nowych cz³onków, przyci¹ga nowych cz³onków i mo¿e tak¿e
powodowaæ wzrost napiêæ, problemów z pañstwami, które nie s¹ czêœci¹
Sojuszu.

.

W koñcu lat 90., mam na myœli szczególnie rok 1999, kiedy mia³o
miejsce pierwsze po zimnej wojnie poszerzenie, gdy Polska, Czechy
i Wêgry zosta³y przyjête, has³em, zasad¹, która rz¹dzi³a przyst¹pieniem
do Sojuszu, by³o to, ¿e nowi cz³onkowie nie powinni byæ tylko konsumentami bezpieczeñstwa, ale powinni te¿ bezpieczeñstwo zapewniaæ.
Je¿eli ta zasada jest ci¹gle aktualna, to nowi cz³onkowie powinni byæ
szczegó³owo sprawdzani wed³ug tego kryterium i ono powinno decydowaæ, czy pasuj¹ ju¿ do Sojuszu, czy te¿ powinni jeszcze trochê poczekaæ,
aby byæ przyjêtym do tego grona.

.

Jest jeszcze jedna rzecz, która powinna pojawiæ siê w nowej Koncepcji Strategicznej: czy NATO powinno trwaæ przy polityce dzia³ania
poza obszarem swoich pañstw – czymœ, co zaczê³o siê w po³owie lat 90.
wraz z kryzysem w Jugos³awii, g³ównie w Kosowie, itd., a teraz jest widoczne poza granicami Europy, w Afganistanie. Czy misje ekspedycyjne
powinny dzia³aæ z mandatem NATO po to, by zadbaæ o bezpieczeñstwo
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NATO u Ÿród³a zagro¿enia, w miejscu, gdzie ono siê wy³ania? Sojusz nie
powinien czekaæ, a¿ zostanie zaatakowany, lecz dzia³aæ na zewn¹trz
i stawiaæ czo³o zagro¿eniom, ilekroæ siê pojawi¹.

.

Ta myœl nie jest zupe³nie nowa, jako ¿e w po³owie lat 90. XX wieku
has³em kr¹¿¹cym w ³onie Sojuszu by³o ,,bêdziemy prowadzili misje poza
obszarem traktatowym lub wypadniemy z gry”. To dlatego interwencje
w Jugos³awii zosta³y usprawiedliwione. NATO mia³o do spe³nienia now¹
misjê, polegaj¹c¹ na obronie i zabezpieczaniu praw cz³owieka na obszarach nie objêtych przez Sojusz, ale nale¿¹cych do krajów z nim s¹siaduj¹cych. Ta koncepcja mo¿e byæ promowana znacznie mocniej, je¿eli bêdziemy mówiæ o ³amaniu praw cz³owieka. S³yszycie o tym w telewizji,
czytacie w prasie codziennej: o groŸbie, ¿e prawa cz³owieka bêd¹ ³amane.
Cywile i niewinni ludzie s¹ krzywdzeni przez agresorów lub – w ka¿dym
razie – przez obce si³y. To wiêc by³aby dla NATO jakaœ lista do przejrzenia, do wyboru, do w³¹czenia (do zadañ i celów Sojuszu), do naniesienia
w nowej Koncepcji Strategicznej.

.

Nie chcê ukrywaæ przed wami i przed samym sob¹ faktu, ¿e nie ma
jednomyœlnoœci w Sojuszu na temat nowych zadañ lub nowych inicjatyw,
które maj¹ byæ zawarte w Koncepcji Strategicznej – ani co do tego, w jakich misjach powinno NATO braæ udzia³. Istnieje szko³a myœlenia, która
skupia siê ponad wszystko i w pierwszym rzêdzie na obronie rdzenia
Sojuszu, czyli – œciœle mówi¹c – Europy w obecnym kszta³cie. Ale – i to
jest inna szko³a myœlenia – Europa to tylko jeden filar Sojuszu. NATO
jest Sojuszem opartym na dwóch filarach – Ameryce Pó³nocnej i Europie.
Tak wiêc powinno siê dbaæ o zwi¹zek transatlantycki i stosunki transatlantyckie. Kanada i Stany Zjednoczone s¹ bardzo zdecydowane i stanowcze je¿eli chodzi o utrzymanie zwi¹zku transatlantyckiego na pierwszym miejscu na liœcie zadañ i misji NATO.
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S¹ inne zagadnienia, które mog¹ siê pojawiæ, a które nie by³y rozwa¿ane w poprzedniej lub obecnej Koncepcji Strategicznej. Na przyk³ad
bezpieczeñstwo energetyczne; bezpieczeñstwo w sieci – zabezpieczenie
przed atakami hakerów, masowe migracje – czy to powodowane przez
zmiany klimatyczne, czy przez wojny domowe. Ale fakt, ¿e masowe migracje mog¹ wp³ywaæ na stabilnoœæ przynajmniej niektórych cz³onków
Sojuszu jest problemem, którym Sojusz zapewne powinien siê w jakiœ
sposób zaj¹æ. Jak powiedzia³em, nie ma na razie jednomyœlnoœci, ale
tak¿e nie ma klarownego tekstu Deklaracji, a tak¿e nowej Koncepcji
Bezpieczeñstwa. Jednak¿e na samym dnie, u podstawy naszych przemyœleñ jest jeden bardzo prosty i zasadniczy element: wola polityczna,
wsparta przez œrodki finansowe.

.

Je¿eli popatrzymy na to, co siê dzieje w Afganistanie i je¿eli rozwa¿ymy trudnoœæ, jak¹ stanowi dla Sojuszu zebranie du¿ych si³ do walki z agresj¹ talibów, mo¿na by mieæ w¹tpliwoœci co do tego, czy Sojusz
ma wystarczaj¹ce mo¿liwoœci i zdolnoœci, aby wzi¹æ na swoje barki
zadania, które nie by³yby wsparte przez zasoby ludzkie, czy finansowe.
Jest to problem, nad którym ka¿dy rz¹d, ka¿da spo³ecznoœæ wojskowa,
dyplomatyczna, parlamentarna powinna siê zastanowiæ: czy mamy wolê,
czy jesteœmy w stanie wspieraæ nowy etap funkcjonowania NATO,
Sojuszu?

.

Nie chodzi o to, aby jedynie jakaœ grupa krajów wziê³a na swoje
barki odpowiedzialnoœæ za przeprowadzanie misji. I myœlê o Polsce, jako
o jednym z tych bohaterskich ochotników, którzy wspieraj¹ Sojusz
szczególnie w obecnej sytuacji w Afganistanie. Czy jest wspólna wola?
Wspólna gotowoœæ do dzia³ania? Je¿eli nie, NATO mo¿e ryzykowaæ,
¿e zamieni siê w klub dyskusyjny. Miejsce, które nie zniknie. Miêdzynarodowe organizacje nigdy nie umieraj¹. Nigdy nie znikaj¹, niczym
amerykañscy genera³owie. Ale ich przydatnoœæ staje siê znikoma,
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te organizacje staj¹ siê zawodne lub niepotrzebne. Jest to coœ, co – mam
nadziejê – nie zdarzy siê. Po³¹czenie woli i mo¿liwoœci wspierania nowego Sojuszu z nowymi misjami – oto, co powinno nast¹piæ. I – jak powiedzia³em – ka¿dy rz¹d powinien po³o¿yæ rêkê na sercu i powa¿nie zastanowiæ siê, czy us³ugi, które Sojusz œwiadczy³ przez 60 lat, powinny byæ
zaniechane lub porzucone z powodu interesów narodowych lub z³udnych
oczekiwañ na erê pokoju i dobrych stosunków s¹siedzkich, maj¹cych
jakoby wkrótce zapanowaæ.
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