
TARPTAUTINĖS POLITIKOS 
TENDENCIJŲ NAUJIENLAIŠKIS

“

„
• SAKARTVELAS: 

Parlamento rinkimų 
belaukiant

• RINKIMAI JAV: 
Nacionalinio saugumo 
ateitis

„ES valstybės narės būtinai turi
pasiekti konsensusą dėl bendrų
saviizoliacijos ir karantino
taisyklių. Nėra nieko savaime
sudėtingo tame, tiesiog reikalus
apsunkina besiskiriantys valdžios
lygmenys, tad tai yra politinės
valios klausimas.“ –

artėjant Europos Sąjungos
lyderių vaizdo konferencijai
teigė bendrijos Europos
Vadovų Tarybos pirmininkas
Charles‘as Michelis.
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SAVAITĖS CITATAŠIAME 
NAUJIENLAIŠKYJE:

https://www.politico.eu/article/charles-michel-eu-capitals-common-faster-coronavirus-testing/


SAKARTVELAS: PARLAMENTO 
RINKIMŲ BELAUKIANT

Spalio 30 dieną vyks Sakartvelo parlamento
rinkimai, kuriose dėl sumažintos (nuo 5% iki
3%) rinkimų kartelės dalyvauja 66 politinės
partijos. Šie rinkimai vyks pagal naują
įstatymą – 120 parlamentarų bus išrinkta
proporciniu reprezentavimo būdu; kiti 30 bus
išrinkti vienmandatėse apygardose. Partijos
negalės formuoti daugumos, jei nesurinks
daugiau nei 40% visų balsų. Ankstesniuose
rinkimuose pusė parlamento buvo renkama
vienmandatėse, kita puse – uždaro sąrašo
daugiamandatėse. Toks įstatymas buvo
priimtas dėl didelio nepasitenkinimo, kilusio
po 2016 m. parlamento rinkimų, kai partija
„Sakartvelo svajonė“ laimėjo 76% vietų
parlamente, nors buvo gavusi mažesnį nei
pusės rinkimuose dalyvavusių rinkėjų
pasitikėjimą.

Šis susitarimas pasiektas po ilgų derybų bei
protestų, o JAV ir kitos Vakarų valstybės
palaikė šį įstatymą ir išreiškė viltį, jog tai
padės sumažinti šalies poliarizaciją bei
sustiprins skaidrius demokratinius procesus.

Pagal paskutines apklausas (spalio mėn.),
ryškiai lyderiauja valdančioji partiją
„Sakartvelo Svajonė“ (26.2%). Antroje vietoje
– buvusio kandidato į prezidentus ir šiuo metu
vieno ryškiausių šalies opozicijos politikų
Grigolo Vashadzės vedamas „Jungtinis
nacionalinis judėjimas“ (17.8%). Trečioje –
„Judėjimas už Laisvę – Europos Sakartvelas“
(5.3%). Kitos partijos pagal apklausas
neperkopia rinkimų kartelės. Nors iki
pandemijos valdančioji partija „Sakartvelo
Svajonė” buvo vertinama prieštaringai, tačiau
dėl sąlyginai sėkmingo COVID-19 viruso
suvaldymo ji vėl tapo populiariausia
Sakartvelo politine jėga. Verta pažymėti, jog
visos triys daugiausiai balsų turinčios partijos
yra provakarietiškos ir pasisako už didesnę
NATO ir ES integraciją.
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https://civil.ge/archives/365970
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2119_B.htm
https://www.rferl.org/a/georgian-parties-sign-election-reform-memorandum-after-months-of-talks/30478091.html
https://mtavari.tv/news/19519-momdevno-kviras-rom-saparlamento-archevnebi?fbclid=IwAR20XcQwMYs_O_yp6K-g357qtsOHceGGri_qWXl1eXsuaHLZ7lCbNOr_cDE/
https://eurasianet.org/georgian-opposition-starts-uniting-ahead-of-fall-elections


RINKIMAI JAV: Nacionalinio saugumo ateitis
Diskusijos įrašas: 
https://www.youtube.com/watch?v=CHTstlGrOig&t=567s&ab_channel=AtlanticCouncil

Š. m. spalio 19 d. vienas didžiausių Amerikos
smegenų centrų Atlantic Council rengė
diskusiją tema „The Future of U.S. National
Security“ („JAV nacionalinio saugumo
ateitis“).

Joje dalyvavo trys buvę nacionalinio
saugumo patarėjai: ·

• Jamesas L. Jonesas, buvęs prezidento
Baracko Obamos nacionalinio saugumo
patarėjas;

• Robertas McFarlane’as, buvęs prezidento
Ronaldo Reagano nacionalinio saugumo
patarėjas;

• Johnas R. Boltonas, buvęs prezidento
Donaldo Trumpo nacionalinio saugumo
patarėjas.

Diskusiją moderavo: Vivian Salama, CNN
kanalo nacionalinio saugumo temų
korespondentė.

Moderatorė: Ką galvojate apie dabartinę
nacionalinio saugumo tarybos struktūrą, jos
vaidmenį?

Jamesas Jonesas: XXI amžius ypač
sudėtingas ir kitoks, negu praėjęs amžius,
todėl ir nacionalinio saugumo klausimai yra
daug platesni, egzistuoja didelis
dinamiškumas, nuolat reikalaujama greitų
atsakymų į sudėtingus klausimus. Tai, manau,
turi įtakos Nacionalinio saugumo tarybos
efektyvumui. Ji turėtų mąstyti kaip įmanoma
strategiškiau, koordinuoti darbą taip, kad
prezidentas nuolat būtų informuojamas apie
svarbiausius dalykus realiu laiku. Kiekvienas
prezidentas iš esmės gali formuoti
Nacionalinio saugumo tarybą taip, kaip nori.
Pavyzdžiui, Obama Nacionalinio saugumo ir
Vidaus saugumo tarybas sujungė į vieną, ir
jam su šiuo modeliu dirbti buvo patogiau.
Manau, kad tai yra gera idėja, tačiau tai – ne
vienintelis variantas.

Johnas Boltonas: Sutinku, kad Nacionalinio
saugumo tarybos struktūra kinta priklausomai
nuo prezidento, nes jos tikslas ir yra dirbti
prezidentui. Šiai dienai biurokratiniai procesai
gan ilgi, ir tarybos darbas patarti prezidentui
tampa kritiškai svarbus, todėl taryba yra
ypatingos reikšmės. Tačiau matome, kad iš
dalies problema yra tame, jog visa ši sistema
netenkina dabartinio prezidento.
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Robertas McFarlane’as: Tarybos
svarbiausias darbas, mano manymu, yra
atitinkamos politikos formavimas,
atsižvelgiant į prezidento iškeltus tikslus.
Jeigu mes formuojame savo užsienio politiką
Vidurio Rytų atžvilgiu, nacionalinio saugumo
patarėjas išleidžia direktyvą, kurioje sako:
prezidentas nori žinoti, kaip jam pasiekti
atitinkamą tikslą tame regione. Kokie
politiniai, ekonominiai ir kariniai įrankiai
reikalingi šiam tikslui pasiekti? Maždaug po
šešių savaičių grįžta atsakymai. Tokiu modeliu
pradėjome vadovautis su Kissingeriu ir
Scowcroftu dar 8 dešimtmetyje. Šiais laikais,
atrodo, užtenka išleisti vieną dokumentą –
nacionalinio saugumo strategiją; anksčiau
tokių dokumentų buvo leidžiamos dešimtys, ir
strategijos buvo daug išsamesnės. Taip pat
manau, jog šiam darbui skiriama per daug
žmonių – 400 tikrai yra per daug.

Moderatorė: Tokiais atvejais kaip
koronavirusas, kokios yra nacionalinio
saugumo patarėjo atsakomybės, kai vidinės
problemos persipina su tarptautinėmis?

Johnas Boltonas: Iš dalies priklauso nuo to,
kokio efektyvumo mechanizmą turime vidaus
politikoje. Mano manymu, vidinių problemų
sprendimas yra per daug atskirtas nuo
tarptautinių aspektų. Galiausiai viskas
priklauso nuo prezidento – ar jis nori dirbti su
Nacionalinio saugumo taryba, ar su
koronaviruso darbo grupe, ar nė su viena iš jų.

Moderatorė: Egzistuoja daugelis grėsmių –
kibernetinės, informacinės, biologinės
(paminint tik kelias). Kaip JAV yra
pasiruošusios su jomis kovoti?

Robertas McFarlane’as: Šiandien
suvokiame, kad daugiausiai grėsmių kyla iš
Kinijos – nuo kibernetinių grėsmių iki
„Juostos ir kelio” iniciatyvos. Būtent per
pastarąją su pasiūlymais kitoms valstybėms
statyti, sakykime, tiltus, kelius ar branduolines
jėgaines, tos valstybės galiausiai tampa
įsiskolinusios Kinijai. Kinija pasiūlo skolas
atleisti už tų pačių tiltų, kelių ir jėgainių
nuosavybės teisių perleidimą. Taip pamažu
Kinija skverbiasi į tų valstybių vidaus politiką
ir daro įtaką sprendimų priėmėjams.

Kinijos tikslas yra plėsti savo įtaką ir buvimą
pasaulyje dėl gamtinių resursų, strateginių
objektų ir įvairių rinkų prieinamumo.

Johnas Boltonas: Strateginiu lygmeniu
turime du iššūkius – Rusiją ir Kiniją. Rusija
yra geras pavyzdys, kaip net ekonomiškai
silpnėjanti valstybė geba naudoti asimetrinio
karo technikas. Šie du strateginiai iššūkiai ir
bus pagrindiniai kitai administracijai, o Kiniją
apskritai įvardyčiau kaip egzistencinę grėsmę
XXI amžiuje. Yra ir kitų svarbių problemų –
antai branduolinio nusiginklavimo problema
Šiaurės Korėjoje ir Irane. Ši problema ypač
aštrėja terorizmo kontekste. Mes matome
labai plataus spektro problemas, ir jos
reikalauja plataus spektro pajėgumų, tinkamo
reagavimo. Todėl dabar ne laikas mažinti
gynybos biudžetą.

Jamesas Jonesas: JAV turi siųsti stiprią
žinutę, jog mes vis dar pasiryžę lyderiauti ir
užtikrinti tą lyderiavimą. Matome, jog yra tam
tikrų abejonių dėl pasitraukimo iš Vidurio
Rytų ar dėl karių atitraukimo iš Europos. Tai
verčia nerimauti mūsų draugus ir
sąjungininkus, todėl turime aiškiai parodyti,
kad mes vis dar pasiryžę lyderiauti. Tą turime
ryžtingai parodyti NATO formate,
užtikrindami sąjungininkes prie Juodosios
jūros ir Baltijos šalis, kad mums rūpi jų
saugumas.

Moderatorė: Pone McFarlane’ai, jūs patarėju
dirbote dar Šaltojo karo laikais, todėl įdomu
išgirsti, kokia jūsų nuomonė apie dabartinius
santykius su mūsų sąjungininkais, ypač NATO
formate.

Robertas McFarlane’as: Po Šaltojo karo
mes atsipalaidavome ir pradėjome tikėti, kad
likęs pasaulis taps laisvas ir demokratiškas.
Tik neseniai supratome, kad taip nebus. Mes
bandome su Rusija ir Kinija tvarkytis patys,
tačiau mums sąjungininkai – ypač
konkuruojant su šiomis valstybėmis – yra
kritiškai svarbūs.

Johnas Boltonas: Norėčiau pridurti, kad ne 
visos tarptautinės organizacijos vienodos –
NATO nelygu JT. 
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Manau, svarbu, kad NATO narės vykdytų
prisiimtus įsipareigojimus dėl gynybos
finansavimo, tačiau tai neturėtų būti pretekstas
skaldyti Aljansą, kaip tai mėgina daryti tam
tikri asmenys. Mes turime stiprinti tas
struktūras, kurias sukūrėme, kadangi
gyvename iššūkių kupinu laikotarpiu ir dabar
nėra laikas sakyti, kad atitraukiame savo
pajėgas iš viso pasaulio ir tikėtis, jog
vandenynai mus apsaugos.

Moderatorė: Trumpo administracija siekia
pradėti trišales kalbas dėl branduolinio
susitarimo su Rusija ir Kinija. Ką jūs manote
apie tokį formatą ir tokias kalbas, atsižvelgiant
į dabartinį klimatą tarp valstybių?

Johnas Boltonas: Nepritariau naujajam
START susitarimui 2010 metais, nes nebuvo
aptarta taktinių branduolinių ginklų problema,
kuri aktuali ir šiandien, neaptarti nauji
technologiniai išradimai, tokie, kaip
hipergarsinės sparnuotosios raketos, o Kinija
apskritai nebuvo įtraukta į šiuos pokalbius.
Mes negyvename dvipoliame branduolinio
ginklo pasaulyje, JAV ir Rusija nėra
vienintelės valstybės, turinčios tokį ginklą.

Moderatorė: Ką turėtume daryti, kad 
užtikrintume rinkimų apsaugą nuo užsienio 
valstybių įtakos?

Johnas Boltonas: Tai yra karas prieš mūsų
konstituciją. Privalome gerinti savo
kibernetinį atsparumą ir stiprinti Kinijos,
Rusijos, Irano, Šiaurės Korėjos atgrasymą. Tai
yra klasikinis autoritarinių režimų veiksmas –
trikdyti demokratines visuomenes, kenkti jų
institucijoms, ir mes negalime to toleruoti.

Robertas McFarlane’as: Kinija yra
įsiskverbusi į daugelį institucijų mūsų
valstybėje – švietimą, akcijų rinkas,
telekomunikacijas. Mes turime imtis
lyderystės ir tarp mūsų sąjungininkių, kad
išvengtume Kinijos įtakos.

Jamesas Jonesas: Prezidentas Eisenhoweris
atsisveikinimo kalboje yra sakęs, jog Amerika
yra įtakingiausia ir produktyviausia valstybė
pasaulyje, bet mūsų prestižas ir lyderystė
priklauso nuo to, kaip mes naudojame savo
galią siekdami pasaulio taikos ir žmonių
gyvenimo gerinimo. Bet kokia arogancija
arba nesupratimas gali atsisukti prieš mus tiek
namuose, tiek užsienyje.

Robertas McFarlane’as: Bendras Rusijos ir
Kinijos planas skverbtis ne tik į Ameriką, bet
ir į mūsų sąjungininkes bei kitas valstybes yra
pagrindinė grėsmė – tiek ekonomiškai, tiek
karinėje, technologijų, švietimo, sveikatos
apsaugos srityse. Mes galime įveikti šias
grėsmės tik su sąjungininkais ir patys
imdamiesi lyderystės.

Johnas Boltonas: Abi partijos yra
pasisakiusios už vidaus problemų sprendimą,
tarptautines problemas atidedant į šalį. Tačiau
mes negalime turėti stiprios pozicijos
pasaulyje, jei neturėsime stiprios ekonomikos
ir stiprios visuomenės. O be stipraus
amerikiečių buvimo įvairiose pasaulio vietose
mes neturėsime nei stiprios ekonomikos, nei
stiprios visuomenės.
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