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NATO la 70 de ani

O Alianţă aﬂată în criză
Alianţa Nord-Atlantică se
confruntă cu una dintre cele
mai grave crize din ultimele
şapte decenii, ﬁind afectată
de o serie de provocări, inclusiv interne, dintre care
cea mai mare este lipsa unei
conduceri puternice şi principiale din partea SUA, arată
un raport elaborat de experţi
în securitate.

În contextul apropierii celei
de-a 70-a aniversari a Organizaţiei Tratatului Atlanticului
de Nord, cea mai veche şi cea
mai de succes alianţă militară a naţiunilor democratice se
confruntă în 2019 cu o serie
de provocări grave şi complexe vizând scopul, eﬁcienţa şi unitatea Alianţei. Foştii
reprezentanţi permanenţi la
NATO Douglas Lute şi Nicholas Burns evidenţiază o serie
de provocări majore cu care se
confruntă Alianţa Nord-Atlantică, într-un raport intitulat
„NATO la 70 de ani: O Alianţă
aﬂată în criză”.
Nicholas Burns, directorul
Proiectului privind „Relaţiile
cu Europa şi la nivel Trasatlantic” din cadrul Centrului Belfer al Universităţii Harvard, şi
Douglas Lute, expert principal
în acelaşi proiect, au prezentat
raportul la Conferinţa de Securitate de la Munchen.
„Alianţa Nord-Atlantică se
confruntă cu una dintre cele
mai diﬁcile crize din ultimele
decenii. Deşi NATO se confruntă cu probleme strategice,
cea mai mare ameninţare este
lipsa unei conduceri puternice
şi principiale din partea Statelor Unite, pentru prima dată
în istorie”, aﬁrmă Nicholas
Burns.
„Sperăm că acest raport va
ﬁ sursă de inspiraţie în cadrul
Alianţei Nord-Atlantice, îndreptând atenţia spre provocările strategice dure, pentru
lansarea unei analize profunde
din partea statelor aliate. Alianţa Nord-Atlantică trebuie să
ﬁe revitalizată şi reechipată în

următoarele decenii şi trebuie
să demonstreze abilitatea de
adaptare”, a spus, la rândul
său, Douglas Lute.
Autorii raportului recomandă o serie de măsuri pentru
abordarea problemelor interne
ale NATO, propunând relansarea rolului de conducere al
Statelor Unite, restabilirea capacităţii de apărare în Europa,
susţinerea valorilor democratice şi eﬁcientizarea procesului
decizional în cadrul organizaţiei. „Preşedintele SUA, Donald Trump, este considerat la
nivel larg în capitalele NATO
ca ﬁind cea mai urgentă şi, adesea, cea mai diﬁcilă problemă.
Ambivalenţa deschisă a preşedintelui Donald Trump privind
valoarea pe care NATO o are
pentru Statele Unite, contestarea de către el în mod public
a angajamentului faţă de aliaţi
prevăzut la Articolul 5, criticile persistente la adresa liderilor democratici din Europa,
susţinerea unor membri antidemocratici şi eşecul continuu
de a-l confrunta pe principalul
adversar al NATO, preşedintele rus Vladimir Putin, au adus
Alianţa în cea mai îngrijorătoare criză”, subliniază raportul.
„Alianţa Nord-Atlantică se
confruntă cu o ameninţare
internă potenţial devastatoa-

re. Trei guverne ale naţiunilor
membre - din Polonia, Ungaria
şi Turcia - au subminat propriile sisteme democratice în
diverse grade, suprimând libertatea de exprimare şi presa
liberă şi limitând independenţa justiţiei. În contextul în care
NATO este în primul rând o
alianţă a statelor democratice,
acţiunile acestor guverne ameninţă valorile fundamentale
- democraţia, libertăţile individuale şi statul de drept -, valori
pe care ﬁecare aliat a asumat
angajamentul de a le respecta
prin Tratatul Nord-Atlantic”,
se arată în raport.
Pe plan extern, Alianţa
Nord-Atlantică trebuie să contracareze Rusia, să depună
eforturi pentru încheierea războiului din Afganistan, să relanseze parteneriatele NATO,
să menţină deschisă perspectiva extinderii, să abordeze toate
provocările, inclusiv cea a tehnologiei digitale, şi să concureze eﬁcient cu Administraţia
din China.
„Alianţa Nord-Atlantică se
confruntă cu provocarea de a
împiedica noi agresiuni ruse
în estul Europei. Preşedintele
rus, Vladimir Putin, destabilizează parteneri NATO precum
Ucraina şi Georgia prin continuarea ocupaţiei pe teritorii
ale acestor ţări. De asemenea,

Vladimir Putin încearcă să
slăbească ţările baltice pe plan
intern. Atacurile cibernetice
ruse, acţiunile politice subversive şi campaniile media
agresive prezintă ameninţări
pentru toate democraţiile din
cadrul NATO şi pentru procesele electorale”, avertizează
autorii raportului.
„Statele Unite au o responsabilitate specială în a ajuta
naţiunile aliate să treacă de
aceste teste. Preşedintele Donald Trump greşeşte atunci
când contestă importanţa centrală a NATO pentru securitatea Statelor Unite. Pe cont
propriu, Statele Unite sunt o
naţiune puternică. Dar Canada şi aliaţii europeni extind
şi ampliﬁcă puterea Statelor
Unite în moduri pe care Rusia
şi China - care au puţini aliaţi
- nu le pot egala. Doar accesul
Statelor Unite la bazele aeriene
şi navale din Europa aduce forţele americane mai aproape de
Orientul Mijlociu, de Africa şi
de zone din Asia. Statele Unite sunt în mod substanial mai
puternice în cadrul NATO decât ar ﬁ pe cont propriu. Există
dovezi ample că preşedintele
Donald Trump nu înţelege şi,
în mod categoric, nu apreciază
acest aspect strategic referitor
la NATO”, subliniază experţii.


Schimbările climatice în viziunea UE

Ameninţare existenţială globală
Schimbările climatice reprezintă „o ameninţare existenţială” pentru toate ţările,
avertizează miniştrii de Externe ai ţărilor Uniunii Europene, pledând pentru măsuri
de contracarare a încălzirii
globale.
„Schimbările climatice reprezintă o ameninţare directă şi existenţială care nu va
excepta nicio ţară. Lumea se
confruntă deja cu multiple
efecte devastatoare ale schimbărilor climatice, dar măsurile
rămâne insuﬁciente”, aﬁrmă

miniştrii de Externe ai ţărilor
UE în „Concluziile diplomaţiei climatice”, adoptate în urma
reuniunii de luni a Consiliului
Uniunii Europene.
„Uniunea Europeană este
determinată să contribuie la
intensiﬁcarea ambiţiilor globale şi să deschidă drumul
spre acţiuni accelerate pentru
contracararea încălzirii climatice pe toate fronturile, recunoscând implicaţiile severe pe
care schimbările climatice le
reprezintă la adresa securităţii
şi stabilităţii internaţionale”,
precizează comunicatul postat

pe site-ul Consiliului UE.
„Uniunea Europeană reaﬁrmă angajamentul rapid faţă
de Acordul Paris, un cadrul
multilateral esenţial pentru

coordonarea acţiunilor la nivel
mondial pentru a aborda problema încălzirii climei”, subliniază Consiliul UE.


Trump nu a crezut un raport
al spionajului

Din cauza lui Putin

Președintele SUA, Donald Trump, nu a
dat crezare unui raport al serviciilor secrete
americane potrivit cărora Coreea de Nord
a dezvoltat rachete balistice ce pot ajunge
până în SUA, deoarece președintele Rusiei,
Vladimir Putin, i-a spus că nu este adevărat,
a aﬁrmat Andrew McCabe.
„Esențialmente, președintele [Trump] a spus
că nu crede că nord-coreenii aveau mijloacele
de a ne ataca în Statele Unite cu rachete balistice. Nu a crezut asta pentru că președintele
Putin i-a spus că nu au. I-a spus că nord-coreenii nu au în realitate acele rachete”, a aﬁrmat
McCabe, care a fost director interimar al FBI
în perioada mai-august 2017, informează
agenția Tass, citând postul CBS News.
„Oﬁcialii din serviciile secrete au răspuns că
acest lucru nu era în concordanță cu niciuna
dintre informațiile pe care administrația guvernamentală le are, iar președintele a răspuns:
«Nu-mi pasă. Îl cred pe Putin»”, a adăugat
fostul director FBI.
În noiembrie 2017, Coreea de Nord a lansat
o rachetă balistică intercontinentală de tip
Hwasong-15, despre care se crede că are o rază
de acțiune de 13.000 de kilometri, astfel putând
lovi ținte aproape oriunde pe teritoriul Statelor
Unite, inclusiv Washington DC. 

Un nou şoc în Parlamentul UK

Demisie pentru
trădarea Brexit

Șapte parlamentari britanici și-au dat luni
demisia din Partidul Laburist, motivând că
au luat această decizie din cauza reticenței
liderului laburist, Jeremy Corbyn, de a-și
schimba strategia privind Brexit și de a
accepta convocarea unui nou referendum pe
tema apartenenței Marii Britanii la UE.
„Partidul Laburist în care ne-am înscris, pentru care am militat și în care am crezut, nu mai
este Partidul Laburist de astăzi. Am făcut tot
ce am putut pentru salvarea lui, dar acum a fost
deturnat de mașinăria politică a stângii radicale”, a declarat parlamentarul Chris Leslie.
Demisia grupului de parlamentari indică
intensiﬁcarea frustrării față de reticența lui
Corbyn de a-și schimba strategia privind Brexit
și de a milita pentru un al doilea referendum
privind apartenența Marii Britanii la Uniunea
Europeană.
„Evidența trădării Partidului Laburist în
privința Europei este acum vizibilă pentru toți.
Oferindu-se chiar să permită Brexit-ul actualului guvern, în mod constant dovedind reticență
în a permite publicului să aibă ultimul cuvânt”,
a adăugat fostul laburist.
Corbyn a reacționat prompt, aﬁrmând: „Sunt
dezamăgit de faptul că acești parlamentari nu
s-au simțit în stare să continue să muncească
pentru implementarea politicilor Partidului
Laburist care au inspirat milioane de oameni la
ultimele alegeri”.
Cei șapte parlamentari vor continua să
acționeze în Parlamentul de la Londra, în cadrul Grupului parlamentar independent.
Corbyn a aﬁrmat în mai multe rânduri că
opțiunea unui al doilea referendum rămâne
viabilă în cazul în care Guvernul Theresei May
nu reușește să negocieze un acord cu UE care
să primească aprobarea Parlamentului britanic.
Totuși, liderul laburist a semnalat că preferă
ideea unor alegeri anticipate și susține necesitatea ca Marea Britanie să rămână într-o uniune
vamală permanentă cu Uniunea Europeană. 

