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Szef BBN o kulisach wizyty na Litwie oraz konferencji nt. Bliskiego
Wschodu

Mogę powiedzieć, że z sygnałów, które otrzymujemy wynika, że konferencja nt. sytuacji na
Bliskim Wchodzie cieszy się dużym zainteresowaniem. Swoje zainteresowanie wyraziły
m.in. Egipt, Turcja, państwa Zatoki Perskiej. Liczymy również na udział naszych
sojuszników, z których część potwierdziła już swój udział —powiedział w rozmowie z
portalem wPolityce.pl Paweł Soloch, szef BBN.

Szef BBN pytany o relacje z Iranem, którego przedstawiciele bardzo ostro zareagowali na współorganizowaną
przez polski rząd konferencję, przypomniał, że Polska nie wypowiedziała traktatu nuklearnego z Iranem.

Minister Maciej Lang był z wizytą w Iranie. Poczekajmy na efekty. Tutaj działania są po stronie MSZ. Przypomnę,
że Polska współorganizując tę konferencję na prośbę Stanów Zjednoczonych jest jednocześnie, podobnie jak
państwa Unii Europejskiej, sygnatariuszem traktatu nuklearnego z Iranem. Nie wycofaliśmy się z niego. Chcemy
podejmować działania na rzecz niwelowania różnic pomiędzy USA a Unią Europejską. To nasza rola wynikająca
z niestałego członkostwa w Radzie ONZ — mówił.

Soloch w rozmowie z portalem wPolityce.pl powiedział również o kulisach swojej trzydniowej wizyty na Litwie.

Wizyta na Litwie była szczególnie ważna, bo miała miejsce przed wizytą prezydenta Litwy w Polsce, kiedy dojdzie
do podpisania umów pomiędzy ministrami obrony Polski i Litwy. Nasz sąsiad robi duży wysiłek, aby zwiększyć
środki przeznaczane na zbrojenie. Odbyłem dużo konkretnych rozmów. Spotkałem się z szefem obrony, z szefem
spraw zagranicznych Litwy i nie chodziło tylko o potwierdzenie wspólnej perspektywy jeżeli chodzi o kwestię
bezpieczeństwa, ale omawialiśmy konkretne propozycje współpracy — podkreślił P. Soloch.

Pojawiają się nowe zagrożenia takie jak chociażby cyberataki. Litwa jest państwem koordynującym jeden
z programów PESCO , który ma na celu przygotowanie i współdziałanie państw Unii Europejskiej w odpowiedzi
na cyberataki. Polska również uczestniczy w tych pracach. Mówimy jednym głosem podkreślając, że wszelka
aktywność w sferze bezpieczeństwa nie może dublować się z działaniami NATO —dodał.
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