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„
• DUJOS IR 

GEOPOLITIKA: 

kokia yra „Nord Stream

2“ ateitis?

• PERSPEKTYVOS:  

ar Europa turėtų eiti 

savo keliu?

Rytų Europos studijų centro
naujienlaiškis grįžta ir nuo
šiandien kiekvieną ketvirtadienį
pasieks Jūsų elektroninio pašto
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glaustai apžvelgti svarbias
užsienio politikos aktualijas,
pateikti įdomių ir svarbių
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Europoje ir JAV santraukas.
Tikimės, kad naujienlaiškis Jums
bus ne tik įdomus, bet ir
naudingas.
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DUJOS IR GEOPOLITIKA: KOKIA YRA
„NORD STREAM 2” ATEITIS?
Diskusijos įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=WeVDfgWIYLA&t=167s&ab_channel=CEPA

Liepos 28 d. Vašingtone veikiantis Europos 

politikos analizės centras (CEPA) surengė 

diskusiją tema: „A Final Stand on Nord 

Stream 2?“ („Kokia yra „Nord Stream 2“ 

ateitis?“). Naujienlaiškyje pateikiame šios 

diskusijos dalyvių pranešimų santrauką.

Diskusijoje dalyvavo:

• Christopher Robinson, JAV valstybės 

departamento Europos ir Eurazijos 

reikalų biuro sekretoriaus pavaduotojas;

• Margarita Assenova, tyrėja, CEPA;

• Amb. John Herbst, „Atlantic Council“ 

Eurazijos centro vadovas, buvęs JAV 

ambasadorius Ukrainoje (2003–2006);

• Benjamin L. Schmitt, tyrėjas, Harvardo 

Universitetas.

Moderatorius – Brian Whitmore, CEPA 

Rusijos programos direktorius.

Moderatorius:

Nors jau yra baigta 94 % „Nord Stream 2“

gamtinių dujų dujotiekio tiesimo darbų, tačiau

JAV ruošiasi užkirsti kelią tolimesniems

darbams, o Valstybės departamentas siekia

taikyti sankcijas projekto investuotojams ir

partneriams. Tai sukėlė nesantaiką tarp JAV ir

partnerių Europoje: Vokietijos užsienio reikalų

ministras Heiko Maas apkaltino Valstijas

nepagarba Europos sprendimui dėl energijos

šaltinių suverenumo. Vis dėlto nuomonių

išsiskyrimas dėl „Nord Stream 2“ pastebimas

ir Europoje. Nors Vokietija ir Prancūzija yra

mažiau susirūpinusios dėl pernelyg didelės

energetinės priklausomybės nuo Rusijos, kai

kurios kitos šalys, pavyzdžiui, Lenkija ir

Lietuva, griežtai pasisako prieš naująjį

dujotiekio projektą. „Nord Stream 2“

šalininkai šį projektą laiko komercine

užmačia, tačiau, oponentų akimis, dujotiekis

yra svarbus geopolitinis projektas bei Maskvos

galios demonstravimas.

Christopher Robinson:

JAV aiškiai palaiko Europos sąjungininkų teisę

turėti patikimą energijos šaltinį, kuris nebūtų

laikomas Kremliaus politinio spaudimo

įrankiu. Rusijos pastangos užbaigti „Nord

Stream 2“ tiesimą yra ne kas kita, kaip

siekis sustiprinti savo politinę ir ekonominę

įtaką Europoje, padidinti Europos

energetinę priklausomybę nuo Rusijos bei

pakenkti transatlantiniam saugumui.

Akivaizdu, kad tai nėra komercinis projektas.

Liepos 15 d. JAV išplėtė ir atnaujino gaires

CAATSA 232 skyriui (Countering America's

Adversaries Through Sanctions Act – JAV

sankcijų įgyvendinimo įstatymas), siekiant

atkreipti dėmesį į augančią grėsmę

nacionaliniam ir transatlantiniam saugumui.

Panaikinome gairių dalis, kurios ribojo 232

skyriaus galiojimą Rusijos dujotiekių

projektams. Tai nėra sankcijų skyrimas, bet

aiškus perspėjimas dėl galimų sankcijų

įmonėms, investuojančioms ar užsiimančioms

kita veikla, susijusia su šiuo dujotiekiu. Tokios

sankcijos neužkerta kelio diplomatiniams

santykiams bei diskusijoms su

suinteresuotosiomis šalimis. Tai darome ir

dabar – bendraujame su įvairiomis

kompanijomis, įsitraukusiomis į šį projektą.

Tačiau mūsų ketinimai turi būti aiškūs

visiems: siekiame sustabdyti dujotiekio

tiesimą. Pasak JAV valstybės sekretoriaus

Mike Pompeo, pasikeitus gairėms,

investicijoms ar kitai veiklai, susijusiai su

„Nord Stream 2“, gresia JAV sankcijos.

Nemanau, kad šios sankcijos yra
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antieuropietiškos. Klaidinantis naratyvas, jog

JAV vykdo antieuropietišką politiką, yra iš

dalies skleidžiamas Maskvos, siekiant sukelti

įtampą transatlantinėje erdvėje. Svarstant apie

Rusijos agresiją, grėsmių suvokimas tarp

partnerių iš tiesų skiriasi. Europa į šias

grėsmes žvelgia plačiau, tačiau mes matome

Rusijos piktybinę veiklą, nesvarbu, ar tai būtų

Skripalio apnuodijimas, ar kišimasis į

rinkimus, ar dezinformacija, susijusi su

COVID-19. Tad JAV turi plačiau įsitraukti į

Europos energetikos klausimus, nes tai

tiesiogiai susiję su transatlantiniu ir JAV

nacionaliniu saugumu.

Noriu pabrėžti, kad dvi administracijos

priešinosi „Nord Stream 2“ tiesimui dar

gerokai prieš tai, kai JAV suskystintųjų

gamtinių dujų eksportas tapo finansiškai ir

techniškai įmanomas. Tad JAV atsakas į

energetinius projektus nėra grindžiamas SGD

interesais, tai yra siekis pažaboti Rusijos

agresiją ir įtaką Europoje.

Margarita Assenova:

Prieš trejus metus buvo nutarta dėl sankcijų

išimčių – pasiektas kompromisas su ES,

suteikiant šansą sustabdyti šį aiškiai politinį

projektą. Deja, niekas nepasikeitė. Tačiau

artėjantis šių sankcijų pratęsimas ir

atnaujinimas paveiks visas įmones, teikiančias

pagalbą dujotiekio tiesimui Baltijos jūroje.

Visos prie projekto prisidedančios įmonės

turėtų susimąstyti apie ypatingai sunkias

pasekmes. Todėl manau, jog ši kova eina į

pabaigą, nors dar ir laukia keli etapai. Pats

svarbiausias iš jų – nuspręsti, ar skirsime

sankcijas Vakarų agentūroms, kurios suteikia

leidimus eksploatuoti šį dujotiekį. Tai, kad

„Gazprom“ pardavė savo akcijas, yra aiškus

signalas, jog projekto partneriai Vakaruose

nerimauja. Jei „Gazprom“ bus taikomos

sankcijos, tai tiesiogiai paveiks ir visus jo

partnerius. Šių sankcijų nelaikau

antieuropietiškomis, todėl, kad 20-imt

Europos valstybių nepritaria dujotiekio

tiesimui.

Norėčiau pridurti, kad SGD importas

Europoje per dvi praėjusias žiemas nulėmė

kainų kritimą. Dėl šios priežasties Rusija

buvo priversta mažinti savo tiekiamų dujų

kainą. Visiems, teigiantiems, jog Vokietijai

yra reikalingas dujotiekis, o JAV sankcijos yra

nukreiptos prieš sąjungininkę Vokietiją, noriu

priminti, kad JAGAL dujotiekiu planuojama

transportuoti 55 mlrd. m3 dujų iš „Nord

Stream 2”, bet Vokietijoje ketinama palikti

vos 9 mlrd. m3 dujų.
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Amb. John Herbst:

„Nord Stream 2“ dujotiekis suteikia galimybę

Kremliui daryti energetinį spaudimą Rytų

Europai. Tuo pačiu tai turi įtakos Vokietijos–

Ukrainos, Vokietijos–Rusijos santykiams ir

kreipia juos JAV bei Europos interesams

nepalankia linkme. Ukrainoje projekto

pasekmės yra labai aiškios. Tik dėl JAV

Kongreso skirtų sankcijų, praėjusiais metais

susitarimas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl dujų

tranzito per Ukrainą buvo pasiektas gana

palankiomis Ukrainai sąlygomis. Šis

susitarimas suteiktų Ukrainai apie 3 mlrd.

dolerių tranzito pajamų 2020–2024 m. Tačiau,

jei „Nord Stream 2“ iš tiesų bus pabaigtas ir

ims veikti kitais metais, tai jau 2022 m.

pradžioje Maskva nebeprivalės transportuoti

dujų per Ukrainą. Tokiu atveju, Ukraina

neteks pajamų, Rusija ims žaisti politinius

žaidimus ne tik su Ukraina, bet ir su visomis

Rytų Europos valstybėmis, o tai neatitinka nei

JAV, nei likusių Europos šalių interesų.

Iš tiesų, stebint projekto vystymąsi, Ukrainoje

jaučiamas nerimas. Tačiau blaiviai mąstantys

ukrainiečiai mato tvirtą JAV opoziciją. Manau,

kad Valstybės departamento ir Prezidento

administracijos veiksmai bei numatomos

sankcijos, kurias Kongresas įves per NDAA

(National Defense Authorization Act), stipriai

paveiks „Nord Stream 2“ ateitį. Tad Ukraina

dar nepralaimėjo žaidimo, kuris, tikiu,

galiausiai baigsis jos ir JAV naudai.

Benjamin L. Schmitt:

„Nord Stream 2“ projektas yra fizinis

strateginės korupcijos grėsmės pavidalas,

besiskverbiantis į Vakarus iš autoritarinių

valstybinių įmonių. Manau, kad energetikos

bendruomenė vis labiau klaidina visuomenes

bandydama įvertinti Kremliaus dujotiekio

privalumus, remdamasi vien tik standartine

rinkos analize. Svarstant, jog „Nord Stream

yra Rusijos priemonė agresijos ir hibridinių

veiksmų plėtrai prieš Ukrainos valstybę ir jos

suverenumą, vadovautis vien tokia ekonomine

2“ analize nėra visai sąžininga. Tinkamam

projekto vertinimui yra būtina išsami,

įvairiapusė techninė, ekonominė ir geopolitinė

analizė. Žinoma, Kremlius tikisi, jog

transatlantinėje bendruomenėje tai liks tik

kaip ekonominių klausimų diskusija, nuošaly

paliekant susirūpinimą dėl Ukrainos

nacionalinio ar Europos energetinio saugumo.

Diskusijose iš tiesų dažnai pamirštama

Rusijos keliama energetinė grėsmė Vakarams.

Analizuojant „Gazprom“, „Rosneft“ ir

„Rosatom“ veiksmus pastebima, kad labai

dažnai jie pasitelkia plataus masto energetikos

infrastruktūros projektus, tokius kaip „Nord

Stream 2“ ar branduolinius projektus, kad

Vakarų šalių sostinių elitą palenktų į savo

pusę. Suvilioti pelningos sutarties ar aukštų

postų su Rusija susijusiose įmonėse, Vakarų

šalių pareigūnai arba nereaguoja į

nacionalinio saugumo grėsmes, arba užima

atvirai prorusišką poziciją. Viso to pasekmė –

negebėjimas pasiekti konsensuso

transatlantinio saugumo klausimais. Tad

vietoj įprastų komercinių tikslų tokie projektai

dažnai tampa priemone praturtinti rangovus,

glaudžiai susijusius su Rusijos prezidentu

Vladimiru Putinu. Tačiau Maskvos

naudojimasis geopolitiniais projektais, tokiais
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kaip „Nord Stream 2“, neapsiriboja vien tik

Putino vidaus partnerių – Rusijos oligarchų –

norų tenkinimu. Žinoma, mes visi

prisimename buvusio Vokietijos kanclerio

Gerhard Schröder parodytą palankumą „Nord

Stream 1“ ir po to sekusį jo paskyrimą „Nord

Stream AG“ valdybos pirmininku. Nuo tada

jis tapo vienu svarbiausių Putino Trojos

arklių Europoje. Pastaraisiais metais

Schröder įtakos paveiktų pareigūnų sąrašas

plečiasi. Pavyzdžiui, buvęs Austrijos kancleris

Christian Kern, kartu su tuometiniu Vokietijos

užsienio reikalų ministru Sigmar Gabriel,

parašė laišką, smerkiantį 2017 m. CAATSA

sankcijas. C. Kern taip pat buvo paskirtas

Kremliaus kontroliuojamos Rusijos

geležinkelių valdybos nariu. Kitas pavyzdys –

pernai, buvusi Austrijos užsienio reikalų

ministrė Karin Kneissl, su kuria Putinas šoko

jos pačios vestuvėse, išsakė palaikymą „Nord

Stream 2“ Rusijos propagandiniame kanale

„RT“. Deja, elektoratas Vakarų Europoje

regis priima šį Schröder status quo

standartą, o pareigūnai neturi užtektinai

politinės valios atsispirti gerai

finansuojamiems Rusijos įtakos kanalams.

Labai rekomenduoju perskaityti Catherine

Belton knygą „Putin's People: How the KGB

Took Back Russia and Then Took On the

West“. Buvo įdomu stebėti, kaip C. Belton

randa sąsajų tarp Putino ir KGB veiksmų,

ruošiantis SSRS žlugimui, bei šių laikų

aktualijų, tokių kaip „Nord Stream 2“.

Remiantis C. Belton analize, Putinas dalyvavo

operacijoje „Луч“, kurios tikslas buvo sukurti

Rusijos įtakos tinklą Vakarų šalyse. Vienas iš

Stasi šnipų, su kuriais Putinas artimai dirbo

Dresdene, buvo Matthias Warnig, vėliau,

žinoma, įsitraukęs į „Nord Stream 2“ veiklą.

Apie tokius ryšius viešojoje erdvėje reikia

kalbėti plačiau, ypač turint omenyje tai,

kad grėsmių transatlantiniam saugumui

branduolys glūdi Vakarų šalių

bendradarbiavime su Rusijos, Kinijos ar

kitų autoritarinių režimų valdomomis

įmonėmis. Kaip niekada svarbu, kad

transatlantinė bendruomenė negintų tokių

projektų vien tik dėl trumpalaikės ekonominės

naudos.

Vienas didžiausių smegenų centrų „Atlantic

Council“ surengė diskusiją tema „Should

Europe go its own way?“ („Ar Europa turėtų

eiti savo keliu?“). Joje dalyvavo:

• Daniel Fried, buvęs JAV ambasadorius

Lenkijoje;

• Kateryna Smagliy, Genadijaus

Udovenko diplomatinės akademijos

Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus

vadovė;

• Gérard Araud, buvęs Prancūzijos

ambasadorius JAV;

• Stephen Walt, tarptautinių santykių

profesorius Harvardo universitete.

Diskusijos moderatorius – Jacob Heilbrunn,

užsienio politikos žurnalo „National Interest“

redaktorius.

Stephen Walt:

Ar amerikiečiai vis dar turi siųsti savo

karius į Europą ir išleisti milijardus dolerių

tam, jog subsidijuotų Europos gynybą?

Atsakymas paprastas – ne. Europa, per daug

remdamasi amerikiečių teikiama apsauga, pati

nebesugeba tvarkytis su kylančiomis užsienio

politikos problemomis. Europiečiai nesugeba

tinkamai reaguoti į politines krizes Ukrainoje,

Libijoje ar Sirijoje, tačiau Amerika tų

problemų taip pat neišspręs, nes tai nėra mūsų

pagrindinis prioritetas. Šiuo metu mūsų

pagrindinis užsienio politikos iššūkis yra

Kinija. Ties juo ir turime telkti milžiniškus

resursus, tuo pat metu puoselėdami santykius

su kitomis Azijos sąjungininkėmis. Šiuo metu

Europoje neegzistuoja valstybė, kuri galėtų

tapti žemyno hegemone. Rusija neturi nei

PERSPEKTYVOS: AR 
EUROPA TURĖTŲ EITI 
SAVO KELIU?          
Diskusijos įrašas: 
https://www.youtube.com/watch?v=bt_TjWRNJCo&t=244s&ab_c
hannel=AtlanticCouncil
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demografinių, nei ekonominių, nei karinių

resursų, kurie galėtų kelti pavojų status quo.

Europa gali apsiginti pati, tačiau to nedarys

tol, kol yra JAV. Transatlantinis

bendradarbiavimas buvo svarbus, kai turėjome

bendrą priešą, tačiau dabar matome, kad

Europa ir JAV nesutaria dėl Kinijos, prekybos,

klimato kaitos, todėl bendradarbiauti turėtume

tik tokiu atveju, jeigu ir toliau sutaptų mūsų

interesai.

Gérard Araud:

Galbūt reiktų klausti, ar amerikiečiai turėtų

„eiti savo keliu“? Donaldo Trumpo

administracijos veiksmai gan akivaizdžiai tą

rodo, tačiau prisiminus Baracko Obamos

prezidentavimo metus, jo užsienio politika

mažai kuo skyrėsi nuo dabartinio prezidento.

Jis nesikišo į įvykius Ukrainoje, tačiau įsivėlė

į karą Sirijoje bei Libijoje. Nesvarbu, kas

laimės JAV prezidento rinkimus lapkričio 3-

iąją, nes situacija mažai keisis. Amerikos

visuomenė pakankamai neigiamai vertina

intervencijas į užsienio valstybes. Europa,

ypatingai kaimynystės problemomis, turėtų

pradėti rūpintis pati, nes nebeturi kito

pasirinkimo. Jeigu amerikiečiai nuspręs

išvesti savo karius iš Europos, tai bus jų

pasirinkimas. Tokiu atveju, europiečiai turėtų

didinti išlaidas savo gynybai. Kitas klausimas

– ar turėtume puoselėti transatlantinį aljansą

tarp JAV ir Europos. Ateityje mes susidursime

ne tiek su kariniais, kiek su civilizaciniais

iššūkiais, tokiais kaip Kinijos autoritarinio

valdymo modelio eksportas ar tranzicija

skaitmenizacijos ir naujųjų technologijų link.

Ties šiomis problemomis JAV ir Europa turėtų

dirbti kartu.

Kateryna Smagliy:

Ar vis dar prisimename, kad stipri JAV ir

Europos Sąjungos partnerystė padėjo

išlaisvinti daugiau negu 100 milijonų žmonių,

gyvenusių už geležinės uždangos? Šiomis

dienomis, matydama policijos brutalumą

riaušėse Baltarusijoje ar Aleksejaus Navalno

apnuodijimą, labai pasiilgstu tokių Vakarų,

kokius mačiau anksčiau: įsipareigojusius,

patikimus, stiprius ir vieningus.

Revizionistinė transatlantinio

bendradarbiavimo politika yra mažų

mažiausiai stebinanti, ir, atsiprašau už savo

žodžius, kelianti pasibjaurėjimą. Ji neteikia

naudos nei JAV, nei ES. Ji naudinga tik tiems

veikėjams, kurie nori matyti juos silpnus ir

neturinčius ryškios lyderystės. Nors JAV

prezidentas Trumpas su savo aštria retorika ir

kai kuriais veiksmais pasėjo tam tikrų
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abejonių, bet pastarųjų ketverių metų

amerikiečių užsienio politika negali sunaikinti

dešimtmečiais puoselėtos vertybių sistemos.

Europai ir JAV reikia vienai kitos dabartinių

globalių iššūkių kontekste, įskaitant gynybos

ir saugumo sritis. Amerikiečių kariuomenė yra

stipriausia pasaulyje ir kol kas jokios kitos

alternatyvos NATO nėra. Energetinio

saugumo kontekste suprantame pavojus ir

iššūkius, susijusius su „Nord Stream 2“. Gera

žinia ta, jog amerikiečiai didina suskystintųjų

gamtinių dujų tiekimą ir tai turės nemažos

įtakos dujų kainų reguliavimui ir ES energijos

šaltinių diversifikacijai. Europai taip pat reikia

Amerikos sprendžiant klimato kaitos

problemas. Svarbu bendradarbiauti ir ties

netradicinėmis grėsmėmis – korupcija,

dezinformacija, kibernetiniais iššūkiais, taip

pat ir COVID-19.

Daniel Fried:

Su Trumpu Amerika „eina savo keliu“ – blogu

keliu – jis nedraugiškas tiek ES, tiek NATO,

atvirai reiškiamas palaikymas autokratinių

valstybių lyderiams, palikta ne viena svarbi

tarptautinė organizacija. Aš nenoriu, kad

Europa sektų JAV pavyzdžiu, nemanau, kad

šis „išsiskyrimas“ yra geras dalykas. Jeigu

Trumpas laimės rinkimus, transatlantinės

problemos tik gilės, bet, jeigu laimės Bidenas

ir kvies Europą kalbėtis dėl transatlantinės ir

demokratinės vienybės, kaip turėtų reaguoti

europiečiai? Natūralu, jog tarp ES ir JAV

bus nesutarimų tam tikrais klausimais, bet

tai neturėtų būti santykių nutraukimo

pagrindas. Pasaulis susiduria su globaliais

iššūkiais – nuo sveikatos apsaugos iki

autoritarinių režimų. Tik dirbdamos kartu JAV

ir Europa gali sėkmingai spręsti šias

problemas. Žinoma, mes norime stiprios

Europos, kuri gali mąstyti strategiškai

transatlantinių santykių kontekste, tačiau

mums patiems nėra naudinga Europa, kuri

„eitų savo keliu“. Tiek Europa, tiek JAV turėtų

kursą brėžti kartu.

Moderatorius: Ar JAV turėtų pasitraukti iš

Europos netgi ir tuo atveju, jeigu Europa

nesusitvarkys savo viduje?

Stephen Walt:

Šaltasis karas baigėsi. Ir nors Rusija vis dar

yra problema, bet ji nebėra egzistencinė

grėsmė JAV ar Europai. Ukraina norėtų, kad

amerikiečiai jiems padėtų, ir tai yra

suprantama, bet iškyla klausimas, ar JAV

tikrai turėtų tai daryti. NATO plėtra turėjo

įtvirtinti Europoje taiką ir skleisti

demokratiją, bet dabar mums sako, jog tai

nepavyko (jeigu pasižiūrėtume į tai, kas

vyksta Lenkijoje ir Vengrijoje). Tačiau aš

tikiu, jog turėtume bendradarbiauti srityse,

kuriose mūsų interesai sutampa, pvz., klimato

kaita ar netgi Kinija. Aš nemanau, jog

pasikartotų praeito amžiaus 4-ojo deš.

situacija Europoje, jeigu JAV pasitrauks iš

Europos. Prisiminkime, jog priežastis, kodėl

JAV buvo aktyviai įsitraukusi į Europos

reikalus po Antrojo pasaulinio karo buvo ta,

jog mes nenorėjome, kad Europoje dominuotų

kokia nors viena jėga. Su tokia problema

šiandien ji nesusiduria.
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Kateryna Smagliy:

Šaltasis karas vis dar nesibaigė, nes Rusija,

kokią matome šiandien, yra labai panaši į

SSRS, kurią pamenu dar iš vaikystės. Buvo

minėta, jog NATO yra tik karinis aljansas, ir

tai yra problema. Ukrainoje NATO padeda ne

tik stiprinti mūsų kariuomenę, tačiau ir kitose

srityse – padeda kovoti su korupcija, derinti ir

normalizuoti civilių ir kariškių santykius. Visa

tai mums yra ypatingai svarbu. Man taip pat

buvo liūdna išgirsti argumentus, jog Rusija

nekelia grėsmės JAV. Kišimasis į rinkimus

nėra pokštas – Rusija įsilaužė į jūsų

demokratinių rinkimų sistemą ir yra didelė

tikimybė, jog tai vėl pasikartos.

Nenuvertinkite Rusijos, nes ji vis dar kelia

grėsmę ne tik ES, bet ir pačiai JAV. Todėl

JAV ir Europa turėtų ir toliau bendradarbiauti,

tiesiog nematau jokios kitos alternatyvos.

Moderatorius: Jeigu rinkimus laimėtų

Bidenas, koks likimas lauktų transatlantinio

aljanso?

Daniel Fried:

Manau, jog Bidenas iškart skirtų dėmesio

Europai ir mėgintų atkurti transatlantinius

santykius. Kitas klausimas, kuo tikime mes:

ar mes patys manome, kad tai yra geras

sprendimas, o gal manome, kad teisus yra

Trumpas? Dabartinė izoliacinė,

nacionalistinė ir vienašališka Trumpo politika

nėra naujas reiškinys Amerikos užsienio

politikos istorijoje, tačiau tokios politikos

padariniai buvo katastrofiški strategine

prasme.

Gérard Araud:

Kad ir kas bus išrinktas lapkritį, JAV vis tiek

neišspręs tokių problemų kaip Ukraina ar

Sirija. Europa turėtų eiti savo keliu,

kadangi matome, kaip keičiasi strateginiai

JAV interesai. Dėl karinių pajėgų

dislokavimo Europoje – tai yra tik

amerikiečių reikalas, ir, jeigu jie nuspręs

pasitraukti, tai yra jų pasirinkimas. Jeigu

tokios valstybės kaip Vokietija, Italija ar

Ispanija skirtų daugiau pinigų savo krašto

gynybai, tai labai daug ką pakeistų. Turėtume

pamažu grįžti prie realizmo teorijos, prie

galios politikos. Žinoma, turėtume dirbti su

amerikiečiais, jei tik jie patys to norės.
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