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Генерального секретаря НАТО
ахливi подiї 11 вересня у Сполучених Штатах Америки
залишили незгладимий слiд у нашiй пам’ятi i закарбувалися там навiчно. Хто зможе тепер подивитися на лiтак у
небi або прийти на роботу до висотної будiвлi без того, щоб
пiдсвiдомо не згадати про страшне видовище зруйнованого
Всесвiтнього торгового центру?
Вересневi напади докорiнно змiнили наше життя.
Терористичнi акти, безпрецедентнi за масштабом спричинених
жертв та завданих матерiальних збиткiв, знову нагадали нам про
те, що сучасний свiт далеко не безпечний.
На цей виклик країни – члени НАТО та країни-партнери
вiдреагували миттєво. Вже через шiсть годин, у середу 12 вересня,
країни – члени НАТО послалися на своє зобов’язання щодо
гарантування колективної безпеки, маючи на метi викорiнити бич
тероризму. Вiдразу пiсля цих подiй 27 країн – партнерiв НАТО,
серед них i Україна, пiдтримали 19 країн НАТО, виступивши iз
заявою, у якiй суворо засудили цi напади та висловили свою
солiдарнiсть з народом Сполучених Штатiв Америки.
Цi прояви солiдарностi супроводжувалися також запровадженням практичних заходiв. США звернулися iз проханням, i
країни НАТО це прохання задовольнили: надати додаткову
пiдтримку у виглядi розвiдувальних даних, права прольоту для
вiйськових лiтакiв, та надання доступу до портiв та аеродромiв.
У Схiдному Середземномор’ї були розгорнутi пiдроздiли
постiйно дiючих ВМС НАТО. Ще бiльш вагомим став той факт,
що НАТО розгорнуло свої лiтаки, оснащенi системою раннього
попередження та наведення, перемiстивши їх з баз у Європi на
замiну американських лiтакiв, якi США залучили до своєї операцiї
в Азiї. Тепер, коли операцiя США в Афганiстанi наближається до
завершення, багато країн – членiв НАТО пообiцяли надати
вiйська для запровадження миротворчої мiсiї у Афганiстанi пiсля
повалення режиму Талiбан.
Країни – члени Альянсу особливо високо оцiнили пiдтримку
з боку України у їхнiх намаганнях допомогти Сполученим
Штатам Америки у вiйнi, яку вони оголосили тероризму. Рiшення
України надати авiацiї США повiтряний коридор для прольоту
над її територiєю було сприйняте Альянсом як крок вiдданого та
надiйного партнера.
Терористичнi акти 11 вересня змiцнили логiку нашого
сьогодення. Насамперед вони пiдтвердили необхiднiсть
збереження миру на Балканах, оскiльки стабiльнi, багатоетнiчнi
держави є найкращою запорукою проти виникнення тероризму.
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Насправдi Афганiстан був
раєм для терористiв саме
тому, що у цiй країнi не
iснувало надiйних державних iнститутiв. З цiєї причини НАТО взяло на себе
провiдну роль у проведеннi
полiтичних переговорiв,
внаслiдок яких у колишнiй
1
Югославськiй Республiцi Македонiї були ухваленi поправки до
конституцiї, а також створило та розгорнуло сили спецiального
призначення для проведення операцiї «Основний урожай» з
метою вилучення зброї так званої Нацiональної визвольної армiї
на територiї цiєї країни. Цi сили виконали своє призначення,
зiбравши понад 4000 одиниць зброї. Тодi розпочалася нова мiсiя
пiд проводом Нiмеччини, метою якої було гарантування безпеки
спостерiгачiв ОБСЄ та ЄС, якi там працювали. До того ж НАТО
вiдiгравало ключову роль щодо затримання пiдозрюваних у
терористичнiй дiяльностi на територiї Боснiї та Герцеговини.
Подiї 11 вересня також пiдкреслили логiчнiсть запровадження
Інiцiативи оборонних можливостей НАТО, яка спрямована на те,
щоб зробити нашi вiйська спроможними реагувати на
сьогоднiшнi рiзноманiтнi та непередбачуванi загрози.
Цi подiї також пiдвищили цiннiсть нашого партнерства
завдяки зв’язкам, якi ми побудували, щоб зробити Європу та
прилеглi територiї стабiльнiшими. У тому ж самому дусi нового
значення набув процес розширення НАТО. За часiв цiєї кризи
багато країн – партнерiв виявилися такими ж непохитними, як i
усi повноправнi члени Альянсу.
Проте сьогоднi країни НАТО та країни-партнери живуть у
свiтi, обличчя якого змiнив терор. Боротьба з тероризмом буде
тривалою, i головними у цiй боротьбi будуть терпiння та
витривалiсть. Але НАТО разом зi своїми партнерами представляють коалiцiю, небачену з часiв руху за вiдмiну рабства або
боротьби за перемогу над фашизмом. Таким чином НАТО та
країни – партнери стануть ключовим складником цiєї нової
коалiцiї у боротьбi з тероризмом.

Джордж Робертсон
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Зима 2001 – 2002 року

Важливi зустрiчi
Засiдання мiнiстрiв оборони:
змiцнення потенцiалу
реагування на новi загрози

Генеральний секретар НАТО лорд Робертсон та мiнiстр
оборони України Володимир Шкiдченко пiд час засiдання
Комiсiї Україна – НАТО на рiвнi мiнiстрiв оборони,
19 грудня 2001 року
iд час свого другого засiдання пiсля подiй 11 вересня у
Сполучених Штатах Америки у ходi обговорень, якi
проходили 18 – 19 грудня 2001 року, мiнiстри оборони країн членiв НАТО зосередили свою увагу на питаннях боротьби з
тероризмом та можливостях адаптацiї вiйськового потенцiалу
країн – членiв НАТО до нових загроз. Мiнiстри також вивчили
можливостi рацiоналiзацiї дiяльностi миротворчих контингентiв
на Балканах, а також новий поштовх, якого нещодавно набули
вiдносини мiж НАТО та Росiєю.
Протягом цих двох днiв мiнiстри оборони зустрiлися у
багатьох рiзних форматах, щоб обговорити цi та iншi ключовi
питання на полiтичному порядку денному Альянсу. Спочатку
18 грудня вони провели засiдання у рамках Комiтету з питань
оборонного планування – найвищого органу Альянсу з питань,
пов’язаних з iнтегрованою вiйськовою структурою НАТО,
а також у рамках Групи ядерного планування – найвищого
органу Альянсу, що ухвалює рiшення з питань ядерної полiтики.
Мiнiстри знову пiдтвердили, що Альянс спирається на обмеженi
ядернi сили, як це визначено оборонною доктриною. Вони
також оцiнили перебiг досягнення цiлей щодо розвитку сил та
широке коло питань, окреслених Інiцiативою оборонних
можливостей Альянсу.
Вони обговорили додатковi зусилля, яких необхiдно
докласти для розвитку сил, краще спроможних до розгортань, а
також для подолання ризикiв, якi походять вiд поширення
ядерної, хiмiчної та бiологiчної зброї та засобiв її доставки до
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цiлi, визнавши, що бiльшiсть країн-членiв має ряд недолiкiв у цiй
галузi. Пiд час прес-конференцiї лорд Робертсон чiтко заявив:
«Якщо ми прагнемо гарантувати безпеку населенню наших
країн, нам необхiднi додатковi ресурси для потреб безпеки й
оборони. Крiм того, ми маємо досягти збалансованостi наших
оборонних програм. Те, що хочуть донести сьогоднi мiнiстри
оборони країн — членiв НАТО, проста iстина: оборона не може
коштувати дешево».
Пiзнiше мiнiстри оборони зустрiлися у форматi
Пiвнiчноатлантичної ради (ПАР), засiдання якої вiдкрив брифiнг
мiнiстра оборони США Дональда Рамсфельда, присвячений
ситуацiї в Афганiстанi та нинiшнiй операцiї, спрямованiй на
знищення терористичної мережi Аль-Каїда. Щодо нинiшньої
ситуацiї у галузi безпеки, то пiдсумовуючи, мiнiстр оборони США
зазначив, що ми повиннi пiдготуватися до рiзноманiтних
непропорцiйних загроз i завжди «бути готовими до
непередбачуваних ситуацiй». Програма засiдань на рiвнi
мiнiстрiв оборони включала також офiцiйний обiд, пiд час якого
обговорювалися вiдносини Росiя — НАТО, ситуацiя на Балканах,
Інiцiатива оборонних можливостей НАТО та власне
Європейська система безпеки та оборони (ЄСБО) поряд iз
питаннями протиракетної оборони та заявою Сполучених
Штатiв Америки, зробленою 13 грудня 2001 року стосовно
виходу iз Договору про ПРО.
ПАР продовжила своє засiдання по обiдi, щоб обговорити
переважно перспективи рацiоналiзацiї миротворчих сил на
Балканах. Нинi тривають дослiдження можливостей переходу до
регiонального пiдходу стосовно дiяльностi вiйськ пiд проводом
НАТО у Боснiї та Герцеговинi та Косовi з метою оптимiзацiї її
ефективностi. Потiм мiнiстри оборони обговорили розвиток
вiдносин мiж Росiєю та НАТО пiд час зустрiчi зi своїм росiйським
колегою Сергiєм Івановим, яка проходила пiд егiдою Постiйної
спiльної ради Росiя — НАТО, вiдзначивши рiшення щодо
поглиблення спiвпрацi, ухвалене пiд час засiдань на рiвнi
мiнiстрiв закордонних справ 6 – 7 грудня 2001 року. До того ж
вiдбувся обмiн листами з приводу вiдкриття у Москвi Вiйськової
мiсiї зв’язку НАТО та планiв проведення у лютому 2002 року
конференцiї за участю представникiв Росiї та НАТО з питань ролi
вiйськових сил у боротьбi з тероризмом.
19 грудня 2001 року мiнiстри оборони країн – членiв НАТО
зустрiлися зi своїм українським колегою мiнiстром оборони
України генералом Володимиром Шкiдченком. На порядку
денному, з-помiж iнших, стояло питання запровадження
оборонної реформи, що нинi триває в Українi. Мiнiстри також
оголосили про заплановану конференцiю Аспенського iнституту,
присвячену вiдносинам мiж Україною та НАТО, яка має вiдбутися
3 – 4 березня 2002 року у Берлiнi. Того ж дня вiдбулося засiдання
Ради євро-атлантичного партнерства (РЄАП) на рiвнi мiнiстрiв
оборони, пiд час якого обговорювалися три основних питання, а
саме: полiпшення спiвпрацi та потенцiалу реагування на такi
загрози, як тероризм, та iншi нетрадицiйнi ризики, практичне
спiвробiтництво за програмою «Партнерство заради миру» та
схвалення мiнiстерських настанов щодо Процесу планування та
огляду сил на 2002 рiк. Лорд Робертсон знову пiдтвердив важливе
значення РЄАП, зазначивши, що вона «є i повинна надалi
залишатися основоположним стрижнем мiжнародної антитерористичної коалiцiї».
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Засiдання мiнiстрiв
закордонних справ
у штаб-квартирi НАТО
ьогоднi ми взяли на себе зобов’язання щодо розвитку нових
вiдносин мiж країнами – членами НАТО та Росiєю... Ми
вирiшили надати нового iмпульсу та змiсту нашому партнерству,
маючи на метi створення нової ради як органу, у рамках якого
країни — члени НАТО та Росiя могли б разом визначити та втiлити
можливостi спiльних дiй у форматi 20». Таким був один з основних
висновкiв, зроблених пiд час засiдання Постiйної спiльної ради
Росiя — НАТО на рiвнi мiнiстрiв закордонних справ, яке
проходило 7 грудня 2001 року. Сторони шукатимуть шляхiв
розвитку «ефективних механiзмiв проведення консультацiй,
спiвпрацi, вироблення спiльних рiшень та координацiї/
запровадження спiльних дiй» з метою досягнення результатiв до
травня 2002 року, коли НАТО проводитиме наступнi засiдання на
рiвнi мiнiстрiв закордонних справ у Рейк’явiку.
Зустрiч мiнiстрiв закордонних справ країн – членiв НАТО з
росiйським колегою Ігорем Івановим стала центральною подiєю
дводенних засiдань, якi проходили 6 – 7 грудня 2001 року.
Питання мiжнародного тероризму, який вiдiграв роль
каталiзатора тiснiших вiдносин мiж Росiєю та НАТО, стало одним
iз центральних пiд час обговорень.
Це була перша зустрiч мiнiстрiв закордонних справ з часу
здiйснення терористичних актiв 11 вересня 2001 року. Мiнiстри
скористалися цiєю нагодою, щоб знову пiдтвердити готовнiсть
НАТО адаптуватися до нових викликiв, якi походять вiд тероризму,
придiляючи особливу увагу запобiганню терористичним актам,
збору розвiдувальних даних та обмiну iнформацiєю, а також
визнали необхiднiсть змiцнення вiйськового потенцiалу,
необхiдного для протистояння цим новим загрозам. Вони також
зазначили, що НАТО готове боротися з тероризмом так довго, як це
буде необхiдно, i з цiєю метою змiцнюватиме свiй потенцiал, а також
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Генеральний секретар НАТО лорд Робертсон та мiнiстр
закордонних справ України Анатолiй Зленко пiд час
засiдання Комiсiї Україна – НАТО, 6 грудня 2001 року
продовжуватиме розвивати свої вiдносини з країнами-партнерами,
щоб подолати цi виклики, i для цього до Празького самiту 2002 року
розробить «низку заходiв Альянсу». Пiд час прес-конференцiї 6
грудня 2001 року Держсекретар США Коллiн Пауелл наголосив, що
НАТО iз самого першого дня вiдiгравало провiдну роль у боротьбi з
тероризмом, i високо оцiнив допомогу та численнi пропозицiї щодо
пiдтримки з боку союзникiв США по НАТО.
Мiнiстри також обговорили ситуацiю на Балканах та взяли
участь у спiльному засiданнi НАТО — ЄС, яке вiдбулося 6 грудня у
примiщеннi Юстуса Лiпсiуса, Європейська рада, Брюссель, де
переговори точилися навколо тероризму, а також успiху,
досягнутого у спiвробiтництвi мiж НАТО та ЄС на територiї
колишньої Югославської Республiки Македонiї 1. Протягом цих
двох днiв мiнiстри закордонних справ країн — членiв НАТО
також зустрiлися зi своїм українським колегою Анатолiєм
Зленком у рамках Комiсiї Україна – НАТО та мiнiстрами
закордонних справ 27 країн — нечленiв НАТО, якi входять до
Ради євро-атлантичного партнерства. Вони оцiнили успiх,
досягнутий до цього часу, та схвалили рiшення здiйснити у
2002 роцi Всеосяжний перегляд партнерства.

Законодавчi вибори у Косовi
листопада 2001 року у провiнцiї Косово вiдбулися вибори до
законодавчого органу.
Вибори проходили, за
словами лорда Робертсона, у «позитивному настрої». Результатом виборiв стало обрання
120 членiв тимчасової асамблеї. Асамблея матиме повноваження
у таких галузях, як охорона здоров’я, освiта i транспорт.
У своїй заявi вiд 17 листопада 2001 року лорд Робертсон
зазначив: «Цi вибори являють собою визначний крок до
нормалiзацiї життя та дають шанс усiм спiльнотам, що населяють
Косово, побудувати справдi демократичне, багатоетнiчне,
процвiтаюче суспiльство». Як повiдомляє Органiзацiя з безпеки та
спiвробiтництва у Європi, у виборах взяли участь загалом 63% населення
(65% з них — представники спiльноти косовських албанцiв.
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Туреччина визнає конституцiйну назву — Республiка Македонiя.

46% — сербської спiльноти у Косовi, а з тих, хто має право
голосувати у самiй Сербiї та Чорногорiї — 57% та 56% вiдповiдно).
Попереднi результати такi:
● 46,29% отримала Демократична лiга Косова, очолювана
Ібрагiмом Руговою;
● 25,54% отримала Демократична партiя Косова пiд
керiвництвом Гашима Тачi;
● 10,96% отримала нещодавно сформована сербська партiя
Косова «Коалiцiя повернення»;
● 7,82% голосiв було вiддано третьому за чисельнiстю
полiтичному угрупованню косовських албанцiв «Альянс за
майбутнє Косова», яке очолює Гарадiнай Рамуш.
У своїй заявi лорд Робертсон дав високу оцiнку зусиль мiсiї
ООН у Косовi, а також представникiв ОБСЄ та вiйськовослужбовцiв сил КФОР, якi зробили можливим проведення цих
виборiв.
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Інтерв’ю
з Головою Комiтету Верховної
Ради у закордонних справах
Ігорем Осташем
Пiд час роботи конференцiї «Європейський вибiр України»,
9 – 10 листопада 2001 року

Конференцiя за сприяння НАТО
«Європейський вибiр України»
конференцiї «Європейський вибiр України: внутрiшнi трансформацiї та пошук нової ролi у зовнiшнiй полiтицi», яка проходила
9 – 10 листопада 2001 року в Києвi, взяли участь українськi посадовцi,
представники мiжнародних органiзацiй та дослiдницьких iнститутiв,
а також колишнi урядовцi з Італiї та Польщi.
Обговорення точилося навколо економiчних, безпекових та
полiтичних подiй в Українi: розширення ЄС та перспектив iнтеграцiї
України до європейських ринкiв, ролi України щодо сприяння
європейськiй безпецi та ролi парламенту й громадського суспiльства
у процесах демократизацiї та розвитку установ в Українi. Пiд час
обговорень порушувалося також питання значення терористичних
актiв проти США для глобальної безпеки та, конкретнiше, вплив на
роль НАТО.
Конференцiя була органiзована Центром європейських та
мiжнародних дослiджень Інституту мiжнародних вiдносин, Київ,
Інститутом мiжнародних справ, Рим, та Центром мiжнародних
вiдносин, Варшава, за сприяння НАТО.

У

Святкування
десятирiччя
партнерства
жовтня 2001 року НАТО
вiдзначило десяту рiчницю
партнерства i спiвпрацi з країнами-партнерами з Центральної та
Схiдної Європи, Кавказу i Середньої Азiї. З цiєю метою у штабквартирi НАТО була органiзована конференцiя на високому рiвнi.
Конференцiя зiбрала представникiв 19 держав – членiв НАТО
i 27 країн-партнерiв, якi утворюють Раду євро-атлантичного партнерства НАТО (РЄАП). На конференцiї були розглянутi усi аспекти
партнерства з НАТО, включаючи вiйськовий, економiчний i науковий
складники, цивiльне планування на випадок надзвичайних ситуацiй та
парламентськi аспекти спiвпрацi.
РЄАП була започаткована у 1997 роцi i стала наступницею Ради
пiвнiчноатлантичного спiвробiтництва (РПАС), що була заснована
1991 року. РПАС була першим форумом, що об’єднав членiв НАТО та
колишнi держави Варшавського Договору. Взаємодiя розширилася
завдяки започаткованiй у 1994 роцi програмi НАТО «Партнерство
заради миру», що заохочує практичну спiвпрацю з цими країнами.
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Як ви оцiнюєте розвиток
спiвробiтництва мiж Україною та
НАТО з питань мiжнародних
вiдносин?
Для України вiдносини з НАТО характеризуються необхiднiстю налагодження
конструктивного спiвробiтництва з цiєю
органiзацiєю як провiдною структурою, що
має перспективи стати стрижнем нової
загальноєвропейської системи безпеки, зокрема в контекстi її розширення
на Схiд. При цьому не слiд вiдкидати можливостi набуття Україною
повноправного членства у цiй органiзацiї.
На сьогоднiшньому етапi ми досить активно спiвробiтничаємо у
галузi миротворчої дiяльностi, зокрема, Україна задiяна в силах КФОР,
проводяться спiльнi навчання та iн. Характерно, що мiж НАТО та
Україною фактично не iснує принципових розбiжностей у питаннях
мiжнародної полiтики та мiжнародної безпеки. Існує плiдний грунт
для розвитку якнайтiснiшої спiвпрацi. Розвиток стабiльних вiдносин з
НАТО безпосередньо сприятиме змiцненню зовнiшнiх гарантiй
нацiональної безпеки України. Розвиток вiдносин «особливого
партнерства» пiдвищує рiвень гарантiй полiтичної незалежностi,
територiальної цiлiсностi i непорушностi кордонiв України, сприяє
входженню України в iншi європейськi структури та її участi, як
важливого самостiйного чинника, у створеннi нової архiтектури та
системи безпеки в Європi, прискорює реформування i розбудову
Збройних сил України.
Парламент вiдiграє провiдну роль щодо визначення курсу
зовнiшньої полiтики України. Якою, на вашу думку, є роль
Верховної Ради України у цьому процесi?
Верховна Рада покликана вiдiгравати справдi провiдну роль у
процесi розвитку вiдносин з НАТО, i в цьому напрямi нею вже
здiйснено iстотнi кроки: закрiплено курс на якнайтiснiше
спiвробiтництво з євро-атлантичними структурами, прийнято Закон
«Про рiшення Президента України про допуск пiдроздiлiв збройних
сил iнших держав на територiю України у 2001 роцi для участi в
багатонацiональних миротворчих навчаннях» «Козацький експрес –
2001», «Щит миру – 2001», «Сi-Бриз-2001» та iн. Слiд також вiдзначити
плiдну спiвпрацю в рамках Парламентської асамблеї НАТО.
Яким чином країни – члени Альянсу могли б допомогти вам
у ваших зусиллях?
У розвитку спiвробiтництва з НАТО ми, звичайно, розраховуємо
на всебiчну допомогу Альянсу та його країн – членiв. Це стосується
насамперед формування позитивного iмiджу органiзацiї серед
української громадськостi, якнайширшого залучення України до
роботи її рiзноманiтних органiв, здiйснюваних нею миротворчих
операцiй та навчань. Проте найголовнiше, чого ми очiкуємо вiд
наших партнерiв, – це реальних крокiв, якi дали б нам чiтко
зрозумiти, що в Європi не будуть проведенi новi лiнiї роздiлу, i ми не
опинимося за їх межами, що з нами готовi спiвробiтничати, i що ми
можемо розраховувати на повноправне членство в НАТО у
майбутньому.
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заради миру». Успiшна дiяльнiсть розташованого у Косовi Укрполбату
свiдчить, що обраний Києвом шлях спiвпрацi з НАТО є перспективним.
Аскольд ЄРЬОМІН,
завiдувач мiжнародного вiддiлу
газети «Високий замок» (Львiв)

адзвичайно цiкавим i корисним стало вiдвiдання групою
українських журналiстiв з рiзних регiонiв та засобiв масової
iнформацiї в рамках турне, органiзованого Центром iнформацiї та
документацiї НАТО в Українi, столицi Угорщини. Ця держава
демонструє достатньо швидкi темпи iнтеграцiї в євро-атлантичний
простiр, набувши в 1999 роцi членства в НАТО i готуючись стати
повноправним членом Європейського союзу вже в 2004 роцi. З огляду
на те, що Україна своєю стратегiчною метою на перспективу має
членство в ЄС i постiйно поглиблює особливе партнерство з
Пiвнiчноатлантичним альянсом, досвiд нашої захiдної сусiдки,
напевно, може стати в пригодi. Бiльше того, офiцiйний Будапешт
неодноразово запевняв Київ у своїй пiдтримцi українського курсу i
демонструє це конкретними дiями, зокрема, утримуючись вiд
запровадження вiзового режиму мiж двома державами.
Програма перебування українських журналiстiв у Будапештi була
побудована саме таким чином, щоб ми могли поспiлкуватися з
особами, якi є вiдповiдальними в угорських владних структурах за
євро-атлантичний напрям спiвробiтництва Угорської Республiки. Ми
мали можливiсть почути про успiхи, певнi недоробки i плани на
майбутнє вiд керiвникiв департаментiв МЗС Угорщини з питань
спiвробiтництва з НАТО/ЗЄС i ЄС, вiдповiдно, Імре Варги i Іштвана
Чейтеї. Вони досить детально i вiдверто розповiли про те, як Угорщина рухалася до НАТО i яку величезну суспiльну пiдтримку мав цей
рух; з якими труднощами доводиться стикатися Угорщинi, як новому
члену Альянсу, сьогоднi, особливо у вiйськовiй сферi; про стан не
завжди легких переговорiв з Євросоюзом.
Змiстовною, незважаючи на досить короткий час, стала зустрiч з
начальником департаменту оборонної полiтики Мiнiстерства
оборони Угорської Республiки Петером Шиклоши, який опiкується
вiдносинами його країни з НАТО на рiвнi оборонної полiтики. Вiн,
зокрема, розповiв як угорська армiя долає труднощi на нелегкому
шляху перебудови вiдповiдно до натiвських стандартiв. Реформування Збройних сил Угорщини планується завершити до 2010 року,
i багато питань, з якими стикаються угорськi вiйськовi, є зрозумiлими
i близькими українськiй армiї, яка нинi також докладає чимало зусиль
для виконання Державної програми реформування i будiвництва
власних ЗС, розрахованої на перiод до 2015 року.
Дещо, здається, бiльш «заполiтизованими» стали бесiди в найвищому
законодавчому органi Угорської Республiки. Але це й не дивно: Угорщина
готується до наступних парламентських виборiв, якi мають вiдбутися у
першiй половинi 2002 року. До речi, це також об’єднує нашi двi країни.
Цiкаво було порiвняти ставлення до тем обговорення представникiв
протилежних за поглядами полiтичних партiй – Імре Іванчика, члена
парламентського комiтету з питань оборони, депутата вiд Соцiалiстичної партiї та Мiхая Боло, заступника голови комiтету парламенту у
закордонних справах, представника Партiї молодої демократiї.
На цих зустрiчах журналiстiв з України цiкавили насамперед питання законодавчого забезпечення проведення оборонної реформи, миротворчостi, забезпечення євроiнтеграцiйного курсу; передбаченi
державним бюджетом видатки на цi та iншi програми тощо.
Безпосереднє знайомство iз досвiдом держав, близьких до
України, у досягненнi цiлей, якi притаманнi й нам, може багато чому
повчити не тiльки полiтикiв, а й журналiстiв, якi, як вiдомо, мають
неабиякий вплив на суспiльну думку.

Н

Пiд час прес-туру українських журналiстiв до Косова,
30 листопада – 5 грудня 2001 року

Група українських журналiстiв
вiдвiдала провiнцiю Косово
Цю поїздку органiзував Центр iнформацiї та документацiї
НАТО в Українi. З 30 листопада до 5 грудня 2001 року
працiвники мас-медiа з Києва, Львова, Харкова, Одеси й
Сiмферополя вивчали ситуацiю, що склалася у Косовi пiсля
виборiв до Асамблеї (парламенту). Журналiсти знайомилися з
дiяльнiстю миротворчого контингенту КФОР, зокрема,
спiльного Українсько-польського батальйону, що входить до
складу багатонацiональної бригади «Схiд». Нижче ми наводимо
статтi, написанi двома учасниками прес-туру.
ибори до косовської Асамблеї спiвробiтники мiсiї ОБСЄ у
провiнцiї оцiнили як успiшнi: у створеннi демократичного
парламенту взяли участь представники рiзних етнiчних громад.
Обрання до Асамблеї, як переконалися журналiсти з України, стало
суттєвим кроком уперед на шляху нормалiзацiї життя у Косовi. «Цi
вибори, – вважає Генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, –
дають усiм громадам Косова шанс побудувати багатоетнiчне й
демократичне суспiльство, що процвiтатиме».
У день приїзду українських журналiстiв до Прiштини частини
KФОР почали велику операцiю з пошуку зброї, у якiй брали участь
вiдразу п’ять бригад. «У Косовi бездонна дiжка зброї, – розповiв
командувач KФОР генерал Валєнтен. – Нашi солдати вилучають її
щодня – вiд пiстолетiв до протитанкових гранат». Цiкавими були
також зустрiчi журналiстiв iз представниками сербської й албанської
громад у сербському анклавi Лап’є Село та у мiстi Косовська
Митровиця. «Зона довiри», створена зусиллями миротворцiв KФОР у
Косовськiй Митровицi, демонструє, що у теперiшньому Косовi рiзнi
етнiчнi громади можуть жити разом.
Пiд час вiдвiдин Українсько-польського батальйону журналiсти
довiдалися про його складнi й вiдповiдальнi завдання, про повсякденне
життя солдатiв i офiцерiв тощо. Українськi журналiсти зустрiлися з
командиром Укрполбату пiдполковником Юзефом Матушеком i його
заступником, командиром українського контингенту майором Вiктором
Ганущаком, побували на контрольних пунктах (чек-пойнтах) –
українсько-польському «Драйковце» та українсько-нiмецькому «Снiжний
леопард» (це найбiльш високогiрний чек-пойнт KФОР у Косовi). Польща
є членом НАТО, Україна бере активну участь у програмi «Партнерство

В

Ольга ТАНАСІЙЧУК,
кореспондент Агенцiї новин «Укрiнформ»
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Центр
iнформацiї та документацiї НАТО в Українi
Розташований в Інститутi мiжнародних вiдносин за адресою

Ви зацiкавленi в отриманнi найновiшої iнформацiї про НАТО,

вул. Мельникова 36/1, майже у центрi української столицi, Центр

звертайтеся, будь ласка, до ЦІДН:

iнформацiї та документацiї НАТО (ЦІДН) слугує першорядним

●

джерелом iнформацiї про Пiвнiчноатлантичний альянс. Ця

ЦІДН

установа надає iнформацiю, аналiтичнi матерiали, допомогу у

повiдомлення за адресою: listserver@nato.ukrpack.net зi словами

проведеннi дослiджень, пiдтримку проектiв, офiцiйнi iнтерв’ю,

SUBSCRIBE DISTRIBUTION у текстi повiдомлення.

брифiнги, сприяє органiзацiї обмiнiв фахiвцями та забезпечує

●

доступ до документацiї НАТО, а також пропонує доступ до

надiславши повiдомлення за адресою: nidcdoc@ukrpack.net,

Інтернету для пошуку iнформацiї з питань безпеки українським

зазначивши свою електронну адресу, iм’я та назву органiзацiї.

урядовцям, представникам ЗМІ, науковцям, студентам, лiдерам

● Веб-сторiнка НАТО: http://www.nato.int

неурядових органiзацiй та громадськостi. Залишаючись у

● Україномовний модуль веб-сторiнки НАТО:

самому центрi розвитку вiдносин України та НАТО, ЦІДН

http://www.nato.int/docu/other/ukr/ukraine.htm

пропонує широкий вибiр публiкацiй НАТО, якi поширюються по

●

всiх регiонах України поштою або у електронному виглядi. Якщо

38-044-246-8616/17

К а л е н д а р

п о д i й

28 листопада – Офiцiйне вiдкриття конференц−залу при Офiсi зв’язку
НАТО в Українi з участю мiнiстра оборони України Володимира Шкiдченка та
Помiчника Генерального секретаря НАТО з питань оборонного планування та
операцiй д−ра Едгара Баклi.

Для автоматичного внесення до списку розсилки документiв
надiшлiть мiж 9:00 та 18:00 за київським часом

Пiдписатися на отримання iнформацiї можна також,

Телефон Центру iнформацiї та документацiї НАТО в Українi:

Тексти офiцiйних заяв, декларацiй та комюнiке НАТО є англiйською,
французькою, нiмецькою, росiйською та українською мовами на
веб−сторiнцi:
http://www.nato.int

29 − 30 листопада – Вiзит українських журналiстiв до штаб−квартири
НАТО та штабу ВГК ОЗС НАТО у Європi.

30 листопада − 5 грудня – Прес−тур українських журналiстiв до Косова
та Будапешта, органiзований за сприяння Центру iнформацiї та документацiї
НАТО в Українi.

Видається Вiддiлом iнформацiї та преси НАТО.
Штаб−квартира НАТО: В−1110, Брюссель.
Редактор−упорядник Петр Лунак
Факс 10−32−2−707−4579

6 грудня – Засiдання Комiсiї Україна − НАТО на рiвнi мiнiстрiв закордонних
справ у штаб−квартирi НАТО. Пiдписання Меморандуму про взаєморозумiння
мiж Україною та Агентством НАТО з питань технiчного обслуговування та
постачання, яким передбачається безпечне знищення 400 000 одиниць
протипiхотних мiн в Українi.

10 − 11 грудня – Вiзит депутатiв Верховної Ради України до штаб−

За iнформацiєю стосовно Новин НАТО та iнших друкованих матерiалiв,
а також для самостiйного пошуку в Інтернетi додаткової iнформацiї
з питань безпеки звертайтеся до Центру iнформацiї та документацiї НАТО:
Україна, 04119, Київ−119, вул. Мельникова, 36/1

квартири НАТО та штабу ВГК ОЗС НАТО у Європi.
Тел.: 38 (044) 246−8616, 38 (044) 246−8617,

19 грудня – Засiдання Комiсiї Україна − НАТО на рiвнi мiнiстрiв оборони у
штаб−квартирi НАТО.

21 − 22 грудня – Вiзит лiдерiв громадських органiзацiй та науковцiв до
штаб−квартири НАТО та штабу ВГК ОЗС НАТО у Європi.
24 − 25 листопада – Вiзит групи українських журналiстiв до штаб−
квартири НАТО та штабу ВГК ОЗС НАТО у Європi.

факс 38 (044) 246−8622

«Новини НАТО» не є офiцiйно узгодженим документом НАТО,
i тому вони не обов’ язково репрезентують офiцiйнi думки чи
позицiї урядiв окремих країн-членiв з усiх питань, що
обговорюються у цьому виданнi.
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