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Sandu Valentin MATEIU

I. NATO

● NATO. Summit-ul NATO de la Bruxelles (14.06)

Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a prezentat summit-ul ca fiind „un moment
crucial (pivotal moment) pentru Alianţă şi securitatea colectivă a aliaţilor”, în momentul în
care „regimurile autoritare pun sub semnul întrebării ordinea mondială bazată pe norme”
prezentând o „oportunitate unică” de reînnoire a legăturilor între aliaţi. Joe Biden a răspuns
neechivoc la această întrebare, declarând că respectarea Articolului 5 reprezintă „o obligaţie
sacrosantă” a SUA. La acest summit, NATO a trebuit să-şi demonstreze unitatea, să dea un
răspuns la ameninţarea Rusiei şi provocarea chineză, la atacurile cibernetice, la problema de
securitatea europeană numită Ucraina, precum şi la alte probleme, ca retragerea din
Afganistan şi criza din Belarus.

Liderii statelor NATO au luat decizii „pentru următorul deceniu”, aprobând agenda NATO
2030 pentru întărirea Alianţei. Rusia a fost identificată ca fiind o ameninţare, dar Alianţa a
reafirmat abordarea dualistă, apărare în faţă de ameninţării Rusiei, dar şi dialog cu aceasta.
Aliaţii s-au angajat să sprijine în continuare partenerii NATO Ucraina şi Georgia, „aducându-i
mai aproape de Alianţă”. Liderii au cerut Chinei să îşi respecte angajamentele internaţionale
şi să acţioneze responsabil în cadrul sistemului internaţional. Ei au recunoscut necesitatea
abordării provocării reprezentate de influenţa tot mai mare a Chinei şi de a angaja acest stat
pentru a apăra interesele de securitate ale NATO.

Liderii NATO au convenit asupra ambiţioasei agende NATO 2030 pentru a se asigura că
Alianţa va putea face faţă provocărilor prezente şi viitoare, luând decizii privind amplificarea
consultării politice, pentru consolidarea apărării colective, a spori rezilienţa (deşi
coordonată, aceasta rămâne o responsabilitate naţională), a păstra avantajul tehnologic al
NATO (lansarea unui „Defence Innovation Accelerator” şi stabilirea „NATO Innovation
Fund”), pentru a susţine ordinea internaţională bazată pe norme, pentru a intensifica
formarea şi consolidarea capacităţii parteneriatelor (UE, în primul rând) şi pentru a aborda
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impactul asupra securităţii a schimbărilor climatice. S-a convenit să se dezvolte, în
continuare, următorul concept strategic al NATO în perspectiva summit-ului din 2022.

Liderii NATO au convenit asupra unei noi politici de apărare cibernetică pentru NATO şi au
precizat că Alianţa este hotărâtă să se apere în spaţiu la fel de eficient ca în alte domenii
militare. Jens Stoltenberg a anunţat că „pentru a face mai mult, aliaţii au fost de acord că
trebuie să investească mai mult, împreună, în NATO”, iar acest lucru va necesita resurse
sporite în toate cele trei bugete NATO, militar, civil şi infrastructură. Liderii NATO şi-au
reafirmat angajamentul de a fi alături de Afganistan cu instruire trupelor şi sprijin financiar
pentru forţele armate şi instituţiile afgane, precum şi asigurarea finanţării pentru asigurarea
continuităţii în funcţionarea aeroportului internaţional din Kabul.

Comunicatul summit-ului NATO are 79 de puncte, prezentând, în detaliu poziţia şi deciziile
Alianţei. Punctul 11 menţionează că: „dezvoltarea dispozitivului militar al Rusiei multidomeniu, noi capacităţi militare, acţiuni provocatoare, inclusiv în proximitatea frontierele
NATO, exerciţii de amploare neanunţate, continuarea consolidării dispozitivului militar din
Crimeea, dislocarea de rachete moderne cu capacităţi duale (încărcătură convenţională şi
nucleară) în Kaliningrad, integrarea militară a Belorusului şi repetatele violări ale spaţiului
aerian al NATO ameninţă din ce în ce mai mult securitatea spaţiului euro-atlantic şi aduce
instabilitate la frontierele NATO şi dincolo de ele”.

Summit-ul NATO a fost unul al „revenirii Americii”, preşedintele Biden reafirmând
angajamentul SUA pentru apărarea aliaţilor NATO europeni cu scopul de a îi reasigura pe
aceştia după duşul rece aplicat de Donald Trump (chiar şi aşa, unii europeni se întreabă ce se
va întâmpla dacă democraţii pierd controlul legislativului în 2022, ajungându-se în situaţia în
care, la conferinţa de presă, preşedintele Biden….prezenta situaţia Partidului Republican).
Indiferent de îndoielile pe care le mai au unii europeni, angajamentul SUA este mai ferm ca
niciodată. Rusia a fost identificată, fără ezitare, ca ameninţare (s-a dus vremea dialogurilor
strategice franceze, acum, că mercenarii ruşi fac prăpăd în Republica Centrafricană), iar
Alianţa va lua toate măsurile necesare pentru a o contracara (nerespingând dialogul cu ea).
SUA au ridicat problema emergenţei Chinei, cu care se confruntă direct, economic, politic şi
militar, iar europenii s-au raliat (unii reticenţi din motive pragmatice, economice, iar alţii, din
simplu oportunism), elementul comun fiind valorile democratice care îi unesc pe aliaţi.
Reamintirea faptului că acestea sunt la baza NATO, precum şi evidenţierea rolului politic al
NATO este un avertisment pentru statele din NATO care au regimuri autoritare (în primul
rând, Turcia, întâlnirea dintre preşedintele Biden şi Erdogan fiind relevantă). Agenda NATO
2030 pregăteşte Alianţa pentru un viitor dificil într-un mediu de securitate complex în care
păstrarea avantajului tehnologic este crucial. NATO a găsit un răspuns comun la ameninţările
cibernetice (rămâne să vedem cum va arăta Articolul 5 în domeniul cibernetic) şi, se pare, şi
la finanţarea în comun a acţiunilor militare, precum şi a infrastructurii NATO (Franţa, dar şi
alţi aliaţi, opunându-se acestei finanţării comune). În concluzie, summit-ul şi-a atins scopul,
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aliaţi au demonstrat că sunt împreună împotriva adversarilor săi şi sunt pregătiţi pentru
viitor. Pentru noi, apare întrebarea cât suntem cu adevărat pregătiţi în faţa unei situaţii din
ce în ce mai complicate, chiar integraţi în NATO (sau tocmai de aceea). Vorbim de oameni
(conştiinţe!), pregătire, tehnologie, educaţie, înzestrare, capacitatea de a lupta multidomeniu, apărarea cibernetică şi cea împotriva ameninţărilor hibride, prin reale competenţe
şi fapte concrete.
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Asociația „Soluții Integrate de Securitate, Apărare și Intelligence – I2DS2”
este un think tank românesc a cărui principală misiune este promovarea,
susținerea, dezvoltarea și diseminarea de orientări, analize, politici și
strategii în domeniile securitate, apărare și intelligence.
În îndeplinirea misiunii sale, I2DS2 elaborează studii și analize, formulează recomandări de
politică publică, organizează programe de instruire, mese rotunde, seminarii și conferințe,
participă în diverse formate de parteneriate naționale și internaționale cu entități publice și
private, elaborează și implementează proiecte cu obiective specifice domeniilor securitate,
apărare și intelligence.
I2DS2 este „o comunitate deschisă pentru securitatea națională” și se raportează la deviza
„împreună pentru o lume mai sigură”.

Fotografiile de pe coperta 1 și coperta 4 sunt preluate de pe site-ul www. unsplash.com,
Autori: @claybanks (coperta 1) și @iliketobike (coperta 4)
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