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Szef BBN dla Polskiego Radia o problemach światowego i
europejskiego bezpieczeństwa

W sobotę 22 czerwca br. minister Stanisław Koziej był gościem red. Krzysztofa Renika w
programie "Świat w Jedynce" w Programie 1 Polskiego Radia. Rozmowa poświęcona była
inicjatywie prezydenta USA B. Obamy dotyczącej redukcji arsenałów nuklearnych,
stosunkach amerykańsko-rosyjskich oraz europejskiej polityce bezpieczeństwa.

- Redukcja broni strategicznej to "konik" prezydenta Obamy - powiedział szef BBN komentując propozycje
rozbrojeniowe B. Obamy przedstawione w czasie jego wizyty w Europie. Szef BBN dodał, że na początku
prezydentury, B. Obamie przyświecała idea, aby doprowadzić do świata bez broni nuklearnej. Wg. ministra S.
Kozieja taki świat jest możliwy, ale dopiero wtedy, kiedy człowiek wymyśli inną, bardziej skuteczną broń.

Nawiązując do reakcji Rosji na propozycję, szef BBN stwierdził, że Rosjanie obawiają się ograniczenia potencjałów
nuklearnych, ponieważ w broni konwencjonalnej USA ma nad Rosją dużą przewagę. - Dzisiaj broń
konwencjonalna, coraz bardziej precyzyjna i o zasięgu globalnym, w wielu zadaniach może zastępować broń
nuklearną. Dlatego Rosji zależy na jak najdłuższym utrzymywaniu swojego potencjału nuklearnego, co zapewnia
równowagę strategiczną. Jak zaznaczył minister S. Koziej, Rosja chce dzięki temu zyskać czas, aby nadrobić
opóźnienia technologiczne wobec Stanów Zjednoczonych.

Red. K. Renik pytał też szefa BBN o jego ostatnią wizytę w Paryżu i rozmowy na temat europejskiej polityki
bezpieczeństwa. Minister S. Koziej stwierdził, że Europa stoi przed dylematem, szczególnie wobec przenoszenia
strategicznego zainteresowania USA w rejon Azji i Pacyfiku, i musi zacząć sama odpowiadać za swoje
bezpieczeństwo. Dziś takiej świadomości nie ma, dlatego Europie potrzebna jest samorefleksja strategiczna w
obszarze bezpieczeństwa. Obecnie obowiązuje praktyka samodzielnego reagowania na pojawiające się problemy
- przykładem tego jest francuska interwencja w Mali - nie ma ustalonych mechanizmów wspólnego reagowania i
działania. - Namawiamy naszych partnerów europejskich, aby rozpocząć samoidentyfikacje strategiczną Europy,
aby np. znowelizować Europejską Strategię Bezpieczeństwa z 2003 r. - powiedział szef BBN.  
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