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Лист
Директора Центру iнформацiї
та документацiї НАТО в Українi
Мiшеля Дюре
1997 року пан Мiшель Дюре був призначений на
посаду у Мiжнародному секретарiатi НАТО. Бельгiєць
за нацiональнiстю, у минулому – вiйськовий, вiн
здобув освiту фiлолога, ступiнь магiстра росiйської
лiтератури Унiверситету Сорбонна у Парижi,
також має диплом з мiжнародних вiдносин
католицького унiверситету Льовен-ля-Ньов у Бельгiї
та диплом iз слов’янських дослiджень Вiльного
унiверситету Брюсселя. Починаючи з 1997 року,
працював над втiленням програм економiчного
спiвробiтництва мiж Україною та НАТО.

П

ризначення на посаду Директора Центру iнформацiї та
документацiї НАТО в Українi є для мене водночас i
випробуванням, i вдалою нагодою. Випробуванням, оскiльки
перебрати на себе обов’язки щодо управлiння дiяльнiстю, яка
вже триває, так би мовити, «всерединi перегонiв», є завжди
бiльш делiкатним завданням, нiж починати все з початку. На
нинiшньому етапi вiдносини мiж Україною та НАТО є як
нiколи рiзноманiтними як у полiтичних, так i у технiчних
галузях, починаючи вiд спiвробiтництва з питань оборонної
реформи до таких напрямiв, як економiка та наука. Проте це
лише деякi з прикладiв широкого кола заходiв партнерства.
З часу пiдписання Хартiї Україна – НАТО, якiй незабаром
виповниться п’ять рокiв, стало очевидним, що ми крокуємо у
тому самому напрямку i що динамiка розвитку нашої
спiльної справи зростає. У липнi на ознаменування цiєї
важливої рiчницi члени Пiвнiчноатлантичної ради НАТО
прибудуть з вiзитом в Україну. Ця подiя стане наступним
кроком щодо пiдготовки до Празького самiту, призначеного
на листопад 2002 року, який, я сподiваюся, сприятиме
подальшому змiцненню та поглибленню наших вiдносин.

Проте ми ще
маємо подолати
чимало викликiв.
Насправдi, останнi
полiтичнi подiї дають привiд думати, що стратегiчним
прiоритетом України є iнтеграцiя до євро-атлантичних
структур, але, на мiй погляд, залишається ще досить багато
нерозв’язаних питань на рiвнi формування громадської
думки, яка сьогоднi є як нiколи допитливою i прагне
отримати якомога бiльше iнформацiї щодо не надто
широковiдомих вiдносин мiж Україною та НАТО.
Інформувати українську громадськiсть, починаючи вiд
студентiв до полiтичних дiячiв, щодо розмаїття та
потенцiалу цих вiдносин, а також сприяти їх розвитковi,
роз’яснювати у майбутньому фундаментальнi трансформацiї, яких Альянс зазнає пiд час свого майбутнього
самiту в Празi восени цього року, — саме такi першоряднi
завдання стоять передi мною та моїми колегами з Центру
iнформацiї та документацiї НАТО в Українi. Наша дiяльнiсть
поширюватиметься не лише на Київ, але, безумовно, на усi
без винятку регiони України.
Я визначив би це призначення також як вдалу нагоду для
мене певний час пожити в Українi — країнi, у яку я закоханий,
завдяки чому я зможу ще краще, так би мовити, зсередини,
пiзнати багатства та менталiтет однiєї з країн європейської
спiльноти нацiй, майбутня роль якої менi завжди видавалася
важливою.

Мiшель Дюре
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Актуальнi питання

Подовження термiну
проведення операцiї

«Янтарна лисиця»
на територiї колишньої
Югославської Республiки
Македонiя
1

П

iд час вiзиту Генерального секретаря НАТО лорда
Робертсона до Скоп’є 8 лютого ц.р. Президент
Трайковський офiцiйно звернувся iз проханням продовжити
операцiю НАТО «Янтарна лисиця», яка розпочалася у вереснi
2001 року, ще на три мiсяцi. Згодом члени Пiвнiчноатлантичної ради ухвалили вiдповiдне рiшення, про що
йшлося у заявi Генерального секретаря НАТО лорда
Робертсона:
«Члени Пiвнiчноатлантичної ради ухвалили рiшення
стосовно надання повноважень щодо подовження
термiну проведення операцiї «Янтарна лисиця» ще на три
мiсяцi – до 26 червня 2002 року у вiдповiдь на офiцiйне
звернення до НАТО уряду колишньої Югославської
Республiки Македонiя 1, у якому мiстилося прохання
продовжити надання допомоги щодо гарантування
безпеки мiжнародних спостерiгачiв, якi працюють на
територiї країни.

Президент Борис Трайковський та Генеральний секретар
НАТО лорд Робертсон
Визнаючи, що основна вiдповiдальнiсть щодо гарантування безпеки мiжнародних спостерiгачiв покладена на
уряд країни, що їх приймає, сили, залученi до операцiї
«Янтарна лисиця», продовжуватимуть сприяти захистовi
мiжнародних спостерiгачiв, якi наглядають за втiленням
положень плану мирного врегулювання на територiї країни.
Вiд iменi НАТО я хочу висловити подяку Нiмеччинi за
згоду зберегти за собою керiвництво оперативними силами
«Лисиця» на цей перiод. НАТО також iз вдячнiстю зустрiло
великодушну пропозицiю Італiї перебрати на себе роль
провiдної країни, якби це було необхiдно.
НАТО залишається вiдданим справi вiдновлення миру та
стабiльностi у колишнiй Югославськiй Республiцi Македонiя1
та змiцнення обнадiйливого успiху, досягнутого до цього
часу, щодо втiлення мирного плану Президента
Трайковського».

Закон про амнiстiю дає надiю колишнiй Югославськiй
Республiцi Македонiя
1

К

ульмiнацiєю
зустрiчей,
проведених
лордом
Робертсоном з чiльними урядовцями колишньої Югославської Республiки Македонiя1 6 березня ц.р. –
з Президентом Трайковським та 11 березня ц.р. — з
прем’єр-мiнiстром Любчо Георгiєвським, стало рiшення
парламенту країни ухвалити закон про амнiстiю. Лорд
Робертсон зазначив, що «пiсля тривалого конфлiкту
ухвалення закону про амнiстiю не може бути легким, цей
крок є вагомим чинником оздоровлення суспiльства та
процесу змiцнення довiри, а також являє собою величезну
вiху у розвитковi мирного процесу в Македонiї». Дiя закону
про амнiстiю поширюватиметься на злочини, скоєнi за
2

1 Туреччина визнає конституцiйну назву – Республiка Македонiя.

часiв конфлiкту 2001 року, серед них: державна зрада,
заколот, збройне повстання та змова проти держави, проте
закон не поширюватиметься на злочини, що нинi
пiдпадають пiд юрисдикцiю Трибуналу ООН з питань
воєнних злочинiв.
Пiд час зустрiчей у штаб-квартирi НАТО також порушувалося широке коло iнших питань, зокрема перебiг
втiлення положень Охридської рамкової угоди, пiдписаної у
серпнi 2001 року, процес розширення НАТО та заходи, яких
вживає колишня Югославська Республiка Македонiя1 у
своєму прагненнi вступити до Альянсу, а також статус мiсiй
НАТО на територiї країни.
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Вiдносини Україна – НАТО

1

березня ц.р. прем’єр-мiнiстр України Анатолiй Кiнах
зустрiвся з Генеральним секретарем НАТО лордом
Робертсоном та послами країн – членiв НАТО пiд час свого
вiзиту до штаб-квартири НАТО.
Пiд час засiдання Комiсiї Україна – НАТО прем’єрмiнiстр Кiнах поiнформував лорда Робертсона та 19
Постiйних представникiв країн НАТО щодо заходiв, яких
Україна вжила з метою втiлення програми оборонних,
економiчних та демократичних реформ. Члени Комiсiї
також обговорили ситуацiю у галузi безпеки у євроатлантичному регiонi, що розвивається, ситуацiю на
Балканах, а також шляхи поглиблення практичного
спiвробiтництва мiж Україною та НАТО.
Засiдання Комiсiї Україна – НАТО, члени якої оцiнюють
успiшнiсть втiлення положень Хартiї про Особливе
партнерство мiж Україною та НАТО й обговорюють шляхи
полiпшення спiвпрацi, вiдбуваються принаймнi двiчi на рiк.

Засiдання Комiсiї Україна – НАТО
Наступне засiдання Комiсiї заплановано провести у Києвi
9 липня ц.р. на ознаменування п’ятирiччя пiдписання Хартiї
Україна – НАТО.

Програми перепiдготовки українських
вiйськовослужбовцiв у вiдставцi за сприяння НАТО

23

квiтня 2002 року у примiщеннi Центру iнформацiї та документацiї
НАТО в Українi голова Економiчного
комiтету НАТО пан
Патрiк Ардуен та голова Нацiонального
координацiйного
центру
Кабiнету
Пiд час церемонiї пiдписання угоди,
Мiнiстрiв України з
м. Київ, 23 квiтня
питань професiйної
адаптацiї вiйськовослужбовцiв пан Олександр Шикалов пiдписали
Угоду про практичну реалiзацiю iнiцiативи НАТО з перепiдготовки
українських вiйськових, звiльнених у запас або вiдставку на 2002 рiк.
Це вже третя угода такого типу, яка дає змогу видiлити кошти
для органiзацiї мовних курсiв та здiйснення перепiдготовки
вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або вiдставку, спрямо-

вана на пiдвищення їх шансiв знайти роботу за складних умов
ринку працi. З жовтня 1999 року, коли була пiдписана перша угода, до 210 колишнiх вiйськових пройшли навчання на фiнансованих НАТО мовних курсах, проведених в Українi.
Курси з трьох iноземних мов, а саме: англiйської, нiмецької та
французької органiзовувалися у шiстьох мiстах України: Києвi,
Рiвному, Одесi, Севастополi, Узинi та Львовi. Цього року курси будуть
переважно присвяченi опануванню мовними навичками та
професiйнiй перепiдготовцi у галузi менеджменту та комп’ютерних
технологiй. Програма навчання буде також адаптована до
конкретних спецiальностей колишнiх вiйськових та включатиме
такi iнiцiативи як, наприклад, вивчення колишнiми офiцерами ВМС
термiнологiї цивiльного судноплавства англiйською мовою. Цього
року планується також запропонувати курси iталiйської мови за
сприяння Італiйського культурного центру.
Програма спiвпрацi мiж Україною та НАТО в економiчнiй
галузi також передбачає проведення консультацiй з питань
економiчної безпеки, закриття баз, планування та укладання
оборонних бюджетiв.

Конференцiя Україна – НАТО у Берлiнi

4

березня ц.р. Генеральний секретар НАТО лорд Робертсон вiдвiдав Берлiн, Нiмеччина, щоб виступити на церемонiї
вiдкриття нового Потсдамського центру з питань трансатлантичної безпеки та вiйськових справ, а також на конференцiї,
присвяченiй вiдносинам мiж Україною та НАТО, органiзованiй Аспенським iнститутом.
У цьому випуску ми пропонуємо Вам ознайомитися iз промовою,
з якою Генеральний секретар НАТО лорд Робертсон виступив пiд час конференцiї.
3
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Україна та НАТО – перед обличчям нових викликiв
Заключна промова Генерального секретаря НАТО
лорда Робертсона
на конференцiї Аспенського iнституту
Берлiн, Нiмеччина, 4 березня 2002 року

Панове мiнiстри,
Вашi Високоповажностi,
панi та панове!

Н

асамперед дозвольте менi подякувати
органiзаторам конференцiї – спiвробiтникам Аспенського iнституту. Наш сьогоднiшнiй захiд проводиться за пiдтримки
Мiжнародного секретарiату НАТО, уряду України та мiнiстра оборони
Нiмеччини. Я хочу подякувати нашим українським друзям за те, що
вони надiслали делегацiю такого високого рiвня для участi у
конференцiї. Я також вдячний країнам – членам НАТО, якi тут
представленi на високому рiвнi. Насправдi, ця конференцiя вiдбиває,
наскiльки важливими для усiх нас є вiдносини мiж Україною та НАТО.
Ось чому я з нетерпiнням очiкував того моменту, коли зможу
приїхати сюди i подiлитися з Вами своїми поглядами щодо стану
вiдносин Україна – НАТО, а також висловитися щодо проблем, якi ми
маємо подолати. Я ще бiльше зацiкавився, коли побачив у програмi
згадування теми «реформ безпекового сектора». На цю тему, як Ви
знаєте, я можу говорити не зупиняючись. Проте обiцяю сьогоднi бути
стислим, щоб ми не запiзнилися на обiд, який люб’язно дає на нашу честь
сьогоднi ввечерi мiнiстр Шарпiнг у своєму престижному Рейхстазi.
Щодо важливостi вiдносин мiж Україною та НАТО як таких менi не
доведеться багато говорити: це очевидний факт, адже Україна займає
ключове геостратегiчне положення, слугуючи «ланкою» мiж Сходом та
Заходом, межуючи з двома країнами – членами Альянсу та, звичайно,
Росiєю. Саме тому непохитне прагнення України до внутрiшньої
консолiдацiї, до створення життєздатної нацiональної держави,
втiлюючи демократичнi та економiчнi реформи, її мудра полiтика
стосовно нацiональних меншин та добрi вiдносини з усiма сусiдами – все
це має виключне значення для усiх нас. НАТО завжди цiлковито
пiдтримувало Україну у цих її прагненнях i робитиме це й надалi.
9 липня ми вiдсвяткуємо п’ятирiччя пiдписання Хартiї про
Особливе партнерство мiж Україною та НАТО. З цiєї нагоди члени
Пiвнiчноатлантичної ради здiйснять вiзит до Києва, де вiдбудеться
засiдання Комiсiї Україна – НАТО на рiвнi послiв. Напередоднi цiєї
iсторичної вiхи у наших вiдносинах, безумовно, було б корисно
переглянути звершення нашого партнерства, а також замислитися над
перспективами, спробувавши визначити, чого ми очiкуємо вiд наших
вiдносин у майбутньому, що є бажаним та реалiстичним.
Загалом, озираючись на цi останнi п’ять рокiв, я думаю, нам є чим
пишатися. Це були п’ять рокiв стабiльного успiху, тiсних полiтичних
контактiв та грунтовної й найефективнiшої спiвпрацi.
Безперечно, у зовнiшнiй полiтицi Українi часто доводилося робити
вибiр, i вона виявляла полiтичну мудрiсть – ще до 1997 року, коли ми
пiдписали наше Особливе партнерство. Ранiше Україна ухвалила
рiшення приєднатися до Договору про непоширення ядерної зброї та
набула статусу без’ядерної держави. Потiм вона спромоглася розв’язати
з Росiєю болючi суперечностi щодо Чорноморського флоту. Україна
також уклала двостороннi договори з iншими своїми сусiдами.
Все це були раннi ознаки твердої рiшучостi України дотримуватися
активної позицiї, побудованої на спiвробiтництвi, щодо власної безпеки
та безпеки євро-атлантичної спiльноти.
Нещодавно цей конструктивний пiдхiд було знову продемонстровано на Балканах. Ми добре пам’ятаємо пiдтримку з боку Вашої
країни, коли Альянс розпочав свою повiтряну операцiю у Косовi, попри
значний тиск, якого вона зазнала.
а.
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А участь Вашої країни у мiжнародних зусиллях, спрямованих на
встановлення миру на Балканах, пiдкрiплена ствердженням курсу її
зовнiшньополiтичної орiєнтацiї, стала неоцiненною також з низки
iнших причин.
Участь України сприяла встановленню миру та стабiльностi у
понiвеченому вiйною регiонi. Ця спiвпраця також допомогла
ознайомити українських вiйськових з функцiонуванням пiдроздiлiв
країн – членiв Альянсу та країн-партнерiв, таким чином полiпшуючи їх
оперативну сумiснiсть. Завдяки участi України Пiвнiчноатлантичний
альянс також спромiгся розпочати та запровадити вiйськовi операцiї на
кiлькох театрах на Балканах. Це також дало змогу Українi долучитися
до вiдвертого та вiдкритого аналiзу ситуацiї у галузi безпеки на
Балканах, а також визначення шляхiв її полiпшення.
Кризи є випробуванням вiдданостi – i подiї 11 вересня стали
випробуванням для усiх нас. Позицiя України у свiтлi подiй
11 вересня була непохитною. Україна виявила чiтку обiзнанiсть iз загрозою,
яку становить тероризм для нашої спiльної безпеки, та усвiдомлення того
факту, що ця загроза безпецi також потребує одностайної вiдповiдi, а також
продемонструвала свою рiшучiсть спiвпрацювати з НАТО та iншими
країнами мiжнародної спiльноти у боротьбi з цим злом.
Я хотiв би запевнити наших українських друзiв, що нас глибоко
зворушив їхнiй швидкий вiдгук на введення в дiю статтi 5 Вашингтонського
договору НАТО та конструктивний пiдхiд, згодом виявлений Україною
щодо сприяння запровадженню антитерористичної кампанiї.
Минулi роки переконливо засвiдчили той факт, що стосовно
орiєнтацiї своєї зовнiшньої та безпекової полiтики Україна завжди
дотримувалася чiткого курсу. НАТО, зi свого боку, докладало усiх зусиль,
щоб сприяти цьому курсу, виступаючи на найвищому рiвнi iз заявами
пiдтримки, проводячи консультацiї на рiвнi полiтикiв та експертiв з питань,
що становили спiльну заiнтересованiсть сторiн, i не лише заохочуючи, але
й забезпечуючи участь України у наших спiльних операцiях на Балканах.
Проте масштаби нашого Особливого партнерства виходять за межi
полiтичного та безпекового вимiру. Партнерство також дає НАТО змогу
допомогти Українi щодо втiлення найбiльш складних проектiв iз
реформування. І, я думаю, Ви погодитеся зi мною, що у цiй галузi
результати не виправдали цiлком усiх наших сподiвань. Шлях
всеосяжних економiчних та демократичних перетворень є довгим,
складним i поки що далеким вiд завершення.
Одним iз ключових завдань внутрiшнiх перетворень є реформа
безпекового сектора – ця тема була домiнуючою пiд час наших
обговорень сьогоднi на початку дня. Мої погляди на це питання
широковiдомi. Пiсля завершення холодної вiйни та особливо пiсля подiй
11 вересня збройнi сили, що iснували за часiв холодної вiйни, нинi є
нiчим iншим, як марнуванням коштiв. Такi збройнi сили, iз надмiрною
чисельнiстю та погано структурованi, не лише нездатнi виконувати свої
вiйськовi завдання, але й є тягарем для економiки країни, i таким чином
гальмують внутрiшнi перетворення в iнших галузях.
З усiх цих причин реформа безпекового сектора має стати
ключовим складником полiтичних та економiчних трансформацiй. Я
цiлком усвiдомлюю, що така реформа є болючою. Скрiзь у свiтi кажуть,
що вiйськовий сектор традицiйно опирається будь-яким змiнам. Проте,
виходячи з мого власного досвiду на посадi мiнiстра оборони Великої
Британiї, — i я впевнений, що мiнiстри оборони iнших країн, якi
присутнi за цим столом, погодяться , — що вiйськовi реформи можуть
бути успiшними лише у тому разi, якщо вони добре спланованi, а
вiйськовi чiтко уявляють свою майбутню долю.
Протягом кiлькох останнiх рокiв ми – Україна та НАТО – здiйснили
великий обсяг теоретичної роботи, особливо у рамках дiяльностi Спiльної
робочої групи з питань оборонної реформи. А нещодавно роботу було
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зосереджено на тому, щоб сформулювати загалом 80 досяжних та
реалiстичних цiлей оборонної реформи на основi «Державної програми
реформування та розвитку збройних сил до 2005 року». А на даному етапi
ми розглядаємо, яким чином iснуючi iнструменти та ресурси ПЗМ можуть
бути застосованi з метою забезпечення та змiцнення зусиль України,
спрямованих на досягнення цих цiлей.
Цього року ми маємо просунутися вiд планування реформ до їх
реального запровадження. Тому я переконливо закликаю наших
українських друзiв активiзувати їхнi зусилля щодо втiлення реформ та
звертаюся до країн – членiв НАТО iз проханням вжити додаткових
заходiв, щоб допомогти Українi.
Як я вже зауважив, реформа безпекового сектора неминуче
призводить до болючих наслiдкiв – закриваються вiйськовi бази,
вiйськовi втрачають роботу, надлишкова вiйськова технiка має
знищуватися тощо. Ми у жодному разi не маємо права iгнорувати цi
негативнi наслiдки i тому започаткували низку проектiв, спрямованих на
полегшення ситуацiї. Наприклад, починаючи з 1999 року НАТО та країни –
члени НАТО проводили курси перепiдготовки колишнiх вiйськовослужбовцiв. Дотепер навчання на цих курсах пройшли понад 200
офiцерiв та прапорщикiв, 70 % з них спромоглися знайти роботу.
Ми також допомагаємо українським властям щодо розв’язання
проблеми закриття вiйськових баз, а також стосовно розробки
нацiональних програм конверсiї. Ми також беремо участь у проектi зi
знищення понад пiвмiльйона протипiхотних мiн в Українi.
Іншою вагомою рисою наших зусиль у галузi реформи безпекового
сектора є той факт, що вони не обмежуються Збройними силами
України, а залучають Прикордоннi та Внутрiшнi вiйська. Це робиться не
лише тому, що, подiбно до збройних сил, цi структури є надмiрними за
чисельнiстю i потребують впорядкування. Це є спробою допомогти
Українi пристосувати її збройнi сили до сучасного середовища безпеки,
за умов якого сусiди бiльше не сприймаються як супротивники, а також
зробити цi сили такими, що будуть здатнi боротися iз новими
викликами у галузi безпеки, зокрема органiзованою злочиннiстю та
тероризмом, а також незаконною торгiвлею наркотиками та зброєю.
Такий всеохоплюючий пiдхiд є необхiдним, проте вiн також
ускладнює ситуацiю, оскiльки це означає, що до роботи має долучитися
бiльше мiнiстерств, установ та приватних осiб. Це призводить до
бiльшого опору реформам та бiльш значної бюрократичної iнерцiї.
Проте я не маю сумнiвiв щодо того, що рано чи пiзно непростий вибiр все
одно доведеться зробити. Зволiкання iз ухваленням рiшення не зробить
цей вибiр простiшим, а, навпаки, потребуватиме бiльших витрат та жертв.
Як я вже зазначив на початку свого виступу, НАТО готове i надалi
допомагати Українi. Але я хочу, щоб було зрозумiло: зовнiшня допомога нiяк
не може замiнити власнi зусилля країни у галузi реформ. Наскiльки швидко
Україна просуватиметься до своїх європейських партнерiв i наскiльки
наблизиться до них, залежатиме вiд серйозностi, з якою вона пiдходитиме до
розв’язання подвiйної проблеми, що постала перед нею, а саме: дотримання
її успiшного курсу зовнiшньої полiтики та запровадження практичних
внутрiшнiх реформ в усiх галузях, якi становлять основу сучасного
суспiльства, готового зустрiти вiтри глобалiзацiї.
Панi та панове!
Конче необхiдно, щоб Україна подолала цей подвiйний виклик.
Оскiльки пiсля подiй 11 вересня ми усвiдомлюємо, що географiчне
розташування бiльше не гарантує безпеки. Загрози походять здалеку i
минають кордони. Танки не зупинять терористiв. Паспортний контроль
не покладе край поширенню зброї масового знищення. І не стане у
пригодi найсучаснiший винищувач, коли йдеться про тисячi або навiть
мiльйони бiженцiв, якi залишають свої країни, рятуючись вiд конфлiктiв.
Існують мiжнароднi загрози нашiй спiльнiй безпецi. Щоб подолати
їх, ми потребуємо ефективного багатонацiонального спiвробiтництва
на усiх фронтах i тiльки так можемо досягти успiху. Серед обов’язкових
вимог – наявнiсть необтяжливих для економiки та добре
структурованих збройних сил, якi мали б обладнання та пiдготовку,
необхiдну для здiйснення взаємодiї з армiями iнших країн.
У НАТО вже розпочався процес власної внутрiшньої адаптацiї.
Фахiвцi Альянсу працюють над виробленням шляхiв удосконалення
вiйськового потенцiалу, необхiдного для того, щоб оборонятися вiд
терористiв та протистояти їм, а також щоб сприяти здатностi наших

збройних сил захищати особовий склад вiд наслiдкiв застосування
зброї масового знищення. Паралельно ми розглядаємо можливостi
ефективнiшого застосування наших унiкальних вiйськових навичок та
потенцiалу з метою гарантування захисту населень наших країн та
надання допомоги пiд час надзвичайних станiв цивiльного характеру.
Ми маємо на метi виробити значний пакет заходiв щодо адаптацiї,
спрямованих на подолання цих нових загроз, який має бути
завершений до засiдання на рiвнi глав держав та урядiв країн – членiв
НАТО, що проходитиме у Празi в листопадi цього року.
Але одного НАТО недостатньо. Нам потрiбнi партнери. Протягом
минулого десятилiття партнерськi iнiцiативи НАТО багато разiв виправдали
вкладенi в них енергiю та кошти. Програма «Партнерство заради миру», Рада
євро-атлантичного партнерства, особливе партнерство з Україною та
Росiєю змiнили обличчя європейської безпеки. Вони перетворилися на
полiтичнi та вiйськовi iнструменти для серйозних операцiй iз врегулювання
криз, як ми це щоденно бачили на прикладi Балкан. Вони також дали
початок справжнiй культурi євро-атлантичної безпеки.
Внаслiдок терористичних нападiв на Сполученi Штати Америки
46 країн – учасниць Ради євро-атлантичного партнерства виявилися
найбiльшою у свiтi постiйною коалiцiєю, твердою у своєму засудженнi
злочинного насильства та мiцною у своєму прагненнi захиститися вiд тих,
хто здiйснив цi нелюдськi акти. Ми хочемо бути впевненими, що ця
цiннiсть буде збережена та змiцнiє в iнтересах усiх залучених сторiн.
Вже вимальовуються певнi контури змiн, якi на нас чекають пiсля
Празького самiту. Боротьба з тероризмом набуває бiльш важливого
значення. А партнерськi вiдносини стають дедалi вагомiшим засобом
розв’язання проблеми реформування оборонного сектора. Але ми
маємо ще багато що зробити. Це завдання стоїть як перед країнами –
членами, так i перед країнами-партнерами. Усi разом ми повиннi
докласти усiх зусиль, щоб наше партнерство залишалося так само
доцiльним та корисним iнструментом подолання цих нових загроз,
яким воно було дотепер. Празький самiт стане важливою вiхою, що
ознаменує цi необхiднi кроки.
Насправдi, Празький самiт стане загалом переломним для порядку
денного НАТО. Просунеться вперед процес розширення НАТО з метою
включення до зони цiлковитої безпеки, яку являє собою НАТО, нових
країн. Ми надалi поглиблюватимемо нашi вiдносини з Україною та
Росiєю, розвиваючи новi перспективи спiвпрацi. І ми вживемо
конкретних заходiв з метою полiпшення нашого оборонного
потенцiалу у межах НАТО, а особливо європейських країн.
Вибiр, який мають зробити європейцi, є дещо подiбним до того, що
стоїть перед Україною: модернiзацiя чи iзоляцiя. Отже, мої європейськi
та канадськi колеги, якi присутнi тут сьогоднi, не здивуються, коли я
скористаюся цiєю нагодою, щоб повторити свiй заклик: «Потенцiал,
потенцiал i знову потенцiал!», – тому що принаймнi ми маємо
забезпечити спроможнiсть взаємодiяти у межах Альянсу або у рамках
iнших коалiцiй. Наслiдки нашої невдачi будуть приголомшливими:
неспроможнiсть запроваджувати спiльнi дiї, неспроможнiсть зберегти
нашу безпеку. Будь-який з цих сценарiїв є неприйнятним.
Панi та панове!
Україна означає «земля, що лежить скраю». У минулому це,
можливо, було виправдано для країни, що знаходилася на порозi Азiї.
Проте сьогоднi географiя вже не визначає долю. Мiсце розташування на
географiчнiй картi не є чинником, який визначає мiсце нацiї у свiтi.
Україна бiльше не є «землею, що лежить скраю». Вона стала поважним
гравцем у новiй європейськiй системi, який робить свiй внесок щодо
подолання нових ризикiв у галузi безпеки, якi загрожують усiм нам.
Я закликаю наших українських друзiв продовжити рухатися у
цьому напрямку iз подвоєною енергiєю. Пiсля подiй 11 вересня нiхто з
нас не має права заспокоїтися. Кожна з наших країн має запровадити
необхiднi реформи, щоб бути здатною спiвпрацювати з партнерами та
ефективно вiдiгравати свою роль. Цi зусилля нинi тривають у межах
НАТО, Європейського союзу та в усiх країнах Європи. Подiбно до усiх
цих держав, Україна має зробити все можливе, щоб не залишитися
позаду. НАТО готове їй допомогти у цих зусиллях. Україна та НАТО i
надалi йтимуть шляхом партнерства та спiвпрацi.
Дякую за увагу.
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ДОСВІД, КОРИСНИЙ НАМ
Стаття панi Богдани Носової, журналiста газети «Демократична Україна», яка взяла участь в ознайомлювальному вiзитi до штаб-квартири НАТО у
Брюсселi та штабу ВГК ОЗС НАТО в Європi

В

iзит українських журналiстiв до Брюсселя ще раз пiдтвердив
дружнi вiдносини Києва з НАТО.
Програма вiзиту українських журналiстiв була органiзована
так, щоб ми якомога глибше могли ознайомитися iз роботою
центру НАТО – його штаб-квартири, а також iз дiяльнiстю штабу
Верховного Головнокомандувача Об’єднаними збройними
силами НАТО у Європi, що знаходиться у Монсi. Хтось скаже, що,
можливо, про все, що ми обговорювали, можна прочитати у
багатьох довiдниках, якi випускає НАТО, та в Інтернетi на
офiцiйнiй веб-сторiнцi органiзацiї, але журналiстовi важливо
побачити все на власнi очi. Зовсiм по-iншому сприймалося i вже
вiдоме, i нове, коли розповiдали фахiвцi з НАТО про полiтичне
планування, реагування у разi надзвичайних ситуацiй, спiвробiтництво у сферi безпеки, показуючи i пояснюючи все на
прикладах. Зустрiчi в НАТО з представниками рiзних країн дали
нам змогу порiвняти їх участь у роботi Альянсу. Також цiкаво було
почути подробицi про досвiд вступу до НАТО Чехiї, адже ця країна
приєдналася до Альянсу однiєю з останнiх. Її досвiд був би корисний i Українi на шляху до євро-атлантичної iнтеграцiї.
Вiзит наш вiдбувся у час, коли ми спостерiгали потеплiння у
вiдносинах Росiя – НАТО. І, природно, що всiх цiкавило питання, як далi
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розвиватиметься спiвпраця мiж Україною i Альянсом. Звичайно, нинi
питання про вступ до НАТО в Українi не стоїть на порядку денному. Так
заявляють керiвники держави. Вiд представникiв Пiвнiчноатлантичного
альянсу у Брюсселi журналiсти почули цiлком зрозумiле твердження:
в НАТО готовi розглянути будь-яку кандидатуру, але країна повинна сама
цього захотiти. Нас також запевнили, що ставлення до України з боку
НАТО нiяк не змiниться на гiрше у зв’язку зi вступом нових членiв.
У штабi Верховного Головнокомандувача в Монсi ми з цiкавiстю
слухали досить розгорнуту лекцiю щодо вiйськової дiяльностi
НАТО. Українськi журналiсти також мали можливiсть обговорити з
представниками штабу виконання українською стороною програми «Партнерство заради миру». Приємно було почути вiд
вiйськових позитивну оцiнку дiяльностi України у цiй програмi:
«Україна є однiєю iз найактивнiших країн – учасниць ПЗМ».

Тексти офiцiйних заяв, декларацiй та комюнiке НАТО є англiйською,
французькою, нiмецькою, росiйською та українською мовами на

16 травня – Семiнар громадської органiзацiї «Демократична дiя» на тему
«Роль України у системi європейської безпеки у XXI столiттi» за сприяння
Центру iнформацiї та документацiї НАТО в Українi, м. Полтава.

веб−сторiнцi:
http://www.nato.int

30 травня – Перша частина семiнару громадської органiзацiї «Інститут
трансформацiї суспiльства» на тему: «Як набути членства в НАТО: Досвiд
нових членiв та можливiсть вступу України» за сприяння Центру iнформацiї
та документацiї НАТО в Українi, м. Київ.

Видається Вiддiлом iнформацiї та преси НАТО.
Штаб−квартира НАТО: В−1110, Брюссель.
Редактор−упорядник Петр Лунак

5 червня – Семiнар громадської органiзацiї «Новi перспективи» на тему:
«Україна та європейська безпека: новi виклики» за сприяння Центру
iнформацiї та документацiї НАТО в Українi, м. Тернопiль.

Факс 10−32−2−707−4579
За iнформацiєю стосовно Новин НАТО та iнших друкованих матерiалiв,

17 червня – Форум української молодi щодо євро−атлантичного вибору
України проводитиметься громадською органiзацiєю «Атлантична рада
України» за сприяння Центру iнформацiї та документацiї НАТО
в Українi, м. Київ.

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

25 червня – Друга частина семiнару громадської органiзацiї «Інститут
трансформацiї суспiльства»: «Україна − Росiя − НАТО: змiна пiдходiв до
спiвпрацi у вiдповiдь на виклики нової доби» за сприяння
Центру iнформацiї та документацiї НАТО в Українi, м. Суми.

9 липня – Вiзит в Україну членiв Пiвнiчноатлантичної ради з нагоди
п’ятирiччя пiдписання Хартiї про Особливе партнерство мiж Україною та
НАТО, м. Київ.
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Тел.: 38 (044) 246−8616, 38 (044) 246−8617,
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.

