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Szef BBN w TVP Info: NATO reaguje adekwatnie do sytuacji

NATO reaguje adekwatnie co do zagrożenia swojego terytorium. Wraz z eskalacją kryzysu
uruchomione zostały samoloty AWACS dostarczające informacje, na podstawie których
dowództwa NATO planują odpowiednie opcje reagowania. Ponad dwukrotnie zwiększono
liczbę samolotów uczestniczących w misji Air Policing nad Krajami Bałtyckimi. Odbywają się
także ćwiczenia wojskowe w Polsce oraz na Morzu Czarnym. W miarę rozwoju sytuacji mogą
być podejmowane kolejne działania, włącznie z rozwinięciem dodatkowych sił NATO na
kierunku obecnego zagrożenia - mówił szef BBN w TVP Info.

Podczas rozmowy z red. Maciejem Wąsowiczem minister S. Koziej odniósł sie m.in. do informacji o prośbie
prezydenta Białorusi do Rosji o skierowanie na terytorium Białorusi dodatkowych sił powietrznych, w odpowiedzi
na zwiększenie misji NATO w Krajach Bałtyckich. - Jest to gra informacyjna i propagandowa. Białoruś pod
względem strategicznym jest integralną częścią przestrzeni rosyjskiej. To nie jest pod względem strategicznym
samodzielny podmiot, więc to co się dzieje na Białorusi jest wpisane w strategię postępowania rosyjskiego.

Jak mówił dalej szef BBN wydarzenia na Ukrainie potwierdzają konieczność reorientacji strategicznej NATO.
Podczas wrześniowego szczytu Sojuszu będziemy domagać się wzmocnienia wschodniej flanki NATO, np. poprzez
zwiększenie infrastruktury obronnej.

Według ministra S. Kozieja istnieją dziś dwa powody osłabienia Sojuszu. Pierwszym jest wieloletnie
skoncentrowanie się na operacji w Afganistanie, kiedy Sojusz nie mógł zajmować się realizacją swojej
podstawowej funkcji, jaką jest obrona terytorium. Druga słabość to osłabienie więzi transatlantyckich. USA mają
coraz wiecej interesów w Azji a Europejczycy redukują swoje budżety obronne. Zamiast więzi, tworzy się luka
transatlantycka, którą trzeba redukować. Obecny kryzys pokazuje, jak USA gotowe są wspierać Europejczyków,
jednak także Europa musi zakończyć redukcję swoich budżetów obronnych.

Szef BBN zwrócił ponadto uwagę na fakt, że w USA rozpoczyna się debata na temat tego, czy zasadne było
zrezygnowanie z budowy czwartego etapu amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Europie.
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