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„
Klausimas yra ne tai, ar ministras
pirmininkas turi atsistatydinti, ar ne. Kyla
klausimas, kas Armėnijoje sprendžia, kas
turėtų būti ministru pirmininku. Nuspręsti
turi žmonės, išreikšdami savo valią.
Išankstinių rinkimų organizavimas negali
būti vien tik mano sprendimas. Turi būti
pasiektas konsensusas. – apie savo ateitį
kalbėjo Armėnijos ministras pirmininkas
Nikolas Pašinyanas.

2020 m. gruodžio 17 d.

BALTARUSIJA: REVOLIUCIJA
AR REGRESIJA?

Nr. 24

ninkų, į tai reagavo ir Lukašenka, apsilankęs
vienoje iš gamyklų Minske. Darbininkai įsijungė į protestą, tačiau valstybė juos kontroliuoja, nes jie neturi profsąjungų, ir todėl
jiems sunku organizuotis.
Edwardas Lucasas: Matome tokią situaciją,
jog opozicija nepasiduoda, tačiau ir nelaimi.
Todėl svarbu pažiūrėti, kaip kitos valstybės
įsijungia arba neįsijungia į procesus. Ką šiuo
metu veikia ir galvoja Kremlius?
Mathieu Boulègue: Šie protestai parodė,
kokio lygio įtaką Rusija turi Baltarusijoje. Yra
tam tikrų spaudimo taškų ir įrankių, kuriais
Kremlius gali daryti įtaką Minskui per politinius procesus, socialines grupes ar manipuliuodamas informacija. Rusija naudojasi
nestabilumu ir chaosu, ir ši krizė jai tapo
instrumentu, kurio pagalba ji toliau skleidžia
savo įtaką.

Lapkričio 18 d. JAV smegenų centras Center
for European Policy Analysis rengė diskusiją
tema „Baltarusija: revoliucija ar regresija?“ („Belarus: Revolution or Regression?“).
Joje dalyvavo:

•

Mathieu Boulègue, Chatnam House
analitikas,

•

Katia Glod, CEPA analitikė.

Diskusiją moderavo Edwardas Lucasas,
CEPA asocijuotas analitikas.

Edwardas Lucasas: Kas šiuo metu vyksta
Baltarusijoje?
Katia Glod: Nuo rugpjūčio matome beprecedentę pilietinės visuomenės mobilizaciją,
solidarumą, milžiniškus protestus. Protestuose dalyvauja įvairios socialinės stratos – nuo
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jaunų žmonių iki pensininkų. Žmonės nori,
kad jų balsas būtų išgirstas, nori laisvės.
Edwardas Lucasas: Tačiau visuotinis
streikas, kurį opozicija rengė spalio gale,
nepavyko. Kai kurie darbininkai streikavo,
bet, mano matymu, opozicija nepadarė
dviejų dalykų: pirma, nesugebėjo mobilizuoti industrinės darbininkų klasės, dirbančios didelėse įmonėse, kurios remia režimą, ir, antra, vis dar nepavyksta paveikti
žmonių, kurie yra režimo dalis.
Katia Glod: Manau, kad pati didžiausia
Baltarusijos opozicijos problema yra ta, jog
ji nepatyrusi, neturi aiškios strategijos. Ji
daro spaudimą valdžiai, padeda režimo
aukoms, bet nemąsto, kaip įgauti daugiau
galios. Dėl režimo žmonių paveikimo –
sudėtinga, nes Lukašenkos režimas yra
labai personalizuotas. Negalime Baltarusijos įvykių lyginti su kitomis „spalvotosiomis
revoliucijomis”, nes kitose valstybėse opozicija buvo bent kažkiek atstovaujama valdžios struktūrose, o Baltarusijoje to nėra.
Visos valdžios struktūros kontroliuojamos
Lukašenkos ir jo žmonių. Kalbant apie
streiką, matėme daug streikuojančių darbi-

Edwardas Lucasas: Kremlius, žinoma,
nenori, kad Lukašenka būtų absoliučiai vienvaldis, bet nenori ir režimo kaitos. Kita vertus, jie patys šiuo metu to nuspręsti negali.
Tačiau Rusija vis tiek dirba „užkulisiuose“,
teikdama tam tikrą pagalbą opozicijai. Manau, jog jie dirba ties planu pakeisti Lukašenką galbūt net kitų metų pradžioje.
Mathieu Boulègue: Pritariu ir manau, jog
Rusija šiuo metu dirba prie kontroliuojamo
valdžios perdavimo klausimo, kadangi ji
suvokia, kad Lukašenkos kaip lyderio laikas
beveik suskaičiuotas. Sakiau, jog Rusija
naudojasi nestabilumu, tačiau jai naudingas
ir stabilumas. Tai nereiškia, jog Kremlius yra
už Lukašenką, tačiau jis suvokia, jog šiuo
metu jis yra geriausias iš blogų pasirinkimų,
kol bus sukurti nauji įtakos tinklai, ir tuomet
Baltarusijos lyderis galės būti patrauktas iš
valdžios. Jie tai padarys, kai bus pasirengę,
kai bus daugiau spaudimo iš piliečių ir / ar
tarptautinės bendruomenės. Taigi kol kas
Rusija „švelniai“ palaiko Lukašenką, užkulisiuose palaiko ir opoziciją, tačiau su pastarąja ji negali per daug atvirai dirbti dėl panašių
protesto rizikų pačioje Rusijoje.
Edwardas Lucasas: Įdomus paradoksas
tas, jog Rusija, laikydama Lukašenką valdžioje, rizikuoja protestus paversti geopolitiniais, nes protestuotojai gali pradėti Luka-
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šenkos režimą tapatinti su Kremliumi. Kaip
baltarusiai reaguoja į Vakarų neveiksnumą?
Ar kaltina juos dėl pasyvumo, ar kaltina
Kremlių dėl Lukašenkos palaikymo, ar šiuos
procesus nori vykdyti patys?
Katia Glod: Iš pradžių, kai atrodė, jog revoliucija labai arti, opozicija ir protestuotojai
buvo atsargūs ir savęs netapatino su ES ar
Rusija, sakė, jog protestai vyksta dėl Baltarusijos ateities ir nėra geopolitiniai. Tačiau
kuo ilgiau Rusija turi įtakos Baltarusijoje,
politiškai ir ekonomiškai palaikydama režimą, tuo labiau opozicija kreipia žvilgsnius į
Vakarus. Pati Baltarusijos visuomenė džiaugiasi solidarumu, kurį rodo Europa ir JAV.
Stiprėjant režimo represijoms, žmonės vis
labiau nori, kad Vakarai įvestų griežtesnes
sankcijas. Jie nenori ekonominių sankcijų,
bet nori konkrečių sankcijų valstybės valdomoms įmonėms, bankams, verslams, kurie
priklauso Lukašenkos oligarchams. Žinoma,
žmonės taip pat tampa labiau provakarietiški.
Edwardas Lucasas: Matome Sviatlaną
Cichanouskają ir jos susitikimus su Europos
lyderiais, tačiau didelio proveržio neturime.
Atrodo, jog Vakarai nelabai supranta, ką
reikėtų daryti. Kaip manote, ar egzistuoja
kokia nors Vakarų strategija Baltarusijos
atžvilgiu?
Mathieu Boulègue: Mes neturime bendros
vakarietiškos vizijos, ką konkrečiai reikėtų
daryti su rytiniu Europos flangu, postsovietinėmis valstybėmis. Daugelis Vakarų valstybių skirtingai įsivaizduoja, ką reikėtų daryti.
Paryžius, Berlynas ir Londonas neturi aiškaus suvokimo, ES vis dar kenčia nuo
„plėtros nuovargio“. Šis postsovietinis regionas, apie kurį kalbame, yra sudėtingoje situacijoje be aiškios ateities.
Reikia suvokti, ko patys baltarusiai nori iš
Vakarų, ir tai, ko gero, yra Cichanouskojos
problema, nes mes negalime daryti namų
darbų už juos, viskas yra opozicijos rankose.
Taip pat matome ir Emmanuelio Macrono
siekius gerinti santykius su Rusija. Tai taip
pat turi įtakos formuojant bendrą Europos
politiką Baltarusijos atžvilgiu.
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Edwardas Lucasas: Iškėlėte svarbų klausimą – ko nori baltarusiai? Kuo nori būti
baltarusiai, kuo remtinas jų tautinis identitetas?
Katia Glod: Baltarusiai šiuo metu bando tai
suvokti. Jie bando suvokti savo tapatybę,
kas juos vienija. Baltarusija buvo nepriklausoma tik labai trumpą laiką, nes greitai į
valdžią atėjo Lukašenka. Tačiau tik šią
vasarą baltarusiai suprato, jog jie nebenori
matyti Lukašenkos, nes jo valdymas nežada šviesių perspektyvų valstybei. Baltarusiai nori laisvių ir žmogaus teisių užtikrinimo, nori sąžiningos, atskaitingos valdžios.
Matome tam tikrą tautos atgimimą, solidarumą, ir per šiuos protestus, manau, pradeda gimti tautinė tapatybė. Jie pradeda suvokti esą viena tauta.
Edwardas Lucasas: Iš bendro Vakarų
nesupratimo ir neveiksnumo Baltarusijos
situacijos atžvilgiu, be abejonės, išsiskiria
Lietuva, kuri yra aktyviausia valstybė bandant spręsti šią krizę. Kokią įtaką šiai krizei
turi Lietuvos įsitraukimas ir kodėl Lietuvai
tai svarbu?

Katia Glod: Lietuva yra Baltarusijos kaimynė, pastaruosius metus aktyviai padėjusi
Baltarusijos opozicijai ir visuomenei. 2006aisiais Lukašenka pradėjo ypač spausti
opoziciją, ir daugelis NVO, žiniasklaidos
priemonių buvo priverstos užsidaryti ir

trauktis. Lietuva jiems atidarė savo duris.
Daugelis politinių partijų ir pilietinės visuomenės grupių susitikinėjo Lietuvoje, kadangi
Baltarusijoje joms nebuvo saugu. Lietuva
šiuo metu yra labai susirūpinusi dėl Astravo
atominės elektrinės saugumo. Lukašenkos
represyvus, nestabilus ir nenuspėjamas
režimas, dabar savo rankose turintis ir atominę elektrinę, yra labai pavojingas, todėl
Lietuva reaguoja. Taip pat lietuviai priėmė
opozicijos lyderę Cichanouskają ir kitus opozicijos atstovus.
Edwardas Lucasas: Ko reikėtų tikėtis artimiausiu metu, ypač kai Rusija kuria naujus
įtakos tinklus?
Mathieu Boulègue: Kad ir ką Rusija daro, ji
tai daro neoficialiai ir slaptai. Kalbant apie
politinę įtaką, Rusijai reikia laiko, kad galėtų
kurti naujus įtakos tinklus. Šiuo metu ji naudojasi chaosu Baltarusijoje ir taip išlošia
laiko. Kad ir kas nutiks Baltarusijoje, Rusija
bus pasirengusi reaguoti. Kalbant apie ekonomiką, reikėtų žiūrėti į Baltarusijos valstybės valdomas įmones, ir matome, jog Rusija
yra atvirai suinteresuota įsigyti šių įmonių
akcijų, jei jos bus privatizuotos. Iš saugumo
perspektyvos taip pat matome diskusijas dėl
nuolatinių Rusijos karinių bazių įkūrimo Baltarusijoje. Dėl to Putinas ir Lukašenka labai
smarkiai ginčijasi. Jei pasiektų savo tikslų,
Rusija galėtų sustiprinti savo gynybines
pozicijas bei turėti įtakos Baltarusijos karinei
industrijai.
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STIPRESNI KARTU: LIETUVOS IR
PRANCŪZIJOS KARINIS
BENDRADARBIAVIMAS

Nuo 2017 m. balandžio mėnesio Prancūzija
keturis kartus dislokavo beveik 300 karių
kontingentą NATO priešakinių pajėgų bataliono (eFP) sudėtyje (2018 ir 2020 metais
Lietuvoje bei 2017 ir 2019 metais Estijoje).
Septintosios ir aštuntosios Lynx misijų, trukusių 6 mėnesius NATO priešakinių pajėgų
bataliono (eFP) Lietuvoje sudėtyje, pabaiga
subūrė atstovus iš krašto apsaugos ministerijų bei Lietuvos ir Prancūzijos kariuomenių
ekspertus į gruodžio 7 dieną Prancūzijos
ambasados Lietuvoje organizuojamą nuotolinį seminarą „Jūsų saugumas yra mūsų
saugumas: strateginiai iššūkiai, susiję su
Prancūzijos kariuomenės dislokavimu
Lietuvoje“ („Your security is our security :
strategic challenges of French troops deployment in Lithuania”). Pateikiame šios diskusijos dalyvių pasisakymų santrauką.

pavaduotojas strateginiam planavimui,
•

Vaidotas Urbelis, Krašto apsaugos
ministerijos gynybos politikos direktorius

•

Guillaume’as Lagane’as, Prancūzijos gynybos ministerijos Tarptautinių
ryšių direktorato Dvišalių Europos ir
Šiaurės Amerikos santykių grupės
vadovas;

•

Generolas Brunas Foussardas,
Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo Euroatlantinio skyriaus
vadovas;

Diskusijoje dalyvavo:

Moderatorius: Prancūzijos gynybos atašė
Lietuvoje plk. ltn. Fredericas Lemoine’as

•

R. Pleškys. NATO viršūnių susitikime
2016 m. liepą Varšuvoje bendru Aljanso
sprendimu nutarta nuo 2017 m. Baltijos
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Jūrų kpt. Renius Pleškys, Lietuvos
kariuomenės Gynybos štabo viršininko
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šalyse ir Lenkijoje dislokuoti po NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinę grupę. Tokį
sprendimą NATO valstybių vadovai priėmė
atsižvelgdami į agresyvius Rusijos veiksmus
Ukrainoje ir pasikeitusią saugumo aplinką
regione. Šis sprendimas demonstruoja NATO solidarumą, vienybę ir yra patikimo atgrasymo ir pasiruošimo kolektyvinei gynybai
išraiška. Prancūzijos pajėgų dislokavimas
yra ypač svarbus regiono saugumui. Nuo
2018 m. Lietuvos kariai turėjo galimybę
bendradarbiauti su Prancūzijos gynybos
profesionalais bei susipažinti su naujausia
karine įranga. Prancūzijos karių atvirumas ir
noras bendrauti su vietos bendruomene
užtikrino piliečius, jog Prancūzija pasiruošusi
laikytis savo įsipareigojimų Aljansui. Prancūzijos kariai taip pat dalyvavo tarptautinėse
karių pratybose „Geležinis vilkas“. Pabrėžtina, kad Lietuvos požiūris į Prancūzijos karinius dalinius yra labai pozityvus: Lietuvos
gyventojai palaiko NATO pajėgų dislokavimą
Lietuvoje tiek pat, kiek ir Lietuvos karinių
dalinių veikimą šalyje. 75 proc. piliečių sutinka, kad NATO priešakinių pajėgų bataliono
kovinės grupės buvimas šalyje padeda tinkamai reaguoti į karines grėsmes.
B. Foussardas. Prancūzijos dalinių dislokavimas Lietuvoje yra materiali Prancūzijos
solidarumo išraiška Baltijos regionui Rusijos
grėsmės kontekste. Prancūzijos įsipareigojimas dislokuoti karius sudėtingomis aplinkybėmis globalios pandemijos akivaizdoje dar
labiau sustiprino abipusį pasitikėjimą tarp
mūsų valstybių. Prancūzija ir toliau rems
Baltijos valstybes NATO misijų metu.
Prancūzija į eFP žvelgia kaip į atgrasymo
priemonę siekiant išvengti karinių veiksmų.
Tačiau pastebėjome, kad kiekvienas kario
veiksmas gali būti panaudotas agresorių,
norint klaidingai pademonstruoti, kad daliniai
čia dislokuojami netinkamu tikslu. Dėl šios
priežasties turime nuolat elgtis atitinkamai ir
strategiškai, būti tikslūs dėl savo intencijų bei
gebėti reaguoti į hibridines grėsmes.
Prancūzijos karių dislokavimas veikia rotacijos principu. Šiuo metu siekiame balansuoti
tarp pastovaus buvimo regione ir gebėjimo
greitai reaguoti, jei iškiltų grėsmė. Nuo 2021
m. kovo mėn. Prancūzijos daliniai bus metams dislokuoti Estijoje.
V. Urbelis. Prancūzijos pajėgų dislokavimas
turi du svarbius aspektus: karinį ir politinį.
Prancūzijos buvimas regione yra labai svar-
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bus ir vertingas. Tikiuosi, kad mūsų rytiniai
kaimynai pastebėjo, jog Prancūzija su kitais
sąjungininkais yra aktyvūs ir laukiami Baltijos
regione. Žvelgiant iš politinės perspektyvos,
toks indėlis artina abi šalis ir jų bendradarbiavimą, prasidėjusį prieš daugelį metų pasirašius deklaraciją dėl strateginės partnerystės. Dėl platėjančių ryšių Prancūzija taip pat
ima geriau suprasti saugumo iššūkius regione. Lietuva taip pat ima aiškiau matyti
Prancūzijai svarbius iššūkius bei prisideda
prie operacijų Afrikoje. Svarstant, kad
Prancūzija yra 24 kartus didesnė už Lietuvą,
Lietuvos indėlis Afrikoje prilygsta nuolatiniam
Prancūzijos bataliono buvimui Lietuvos teritorijoje.
Daugybė ateities nežinomųjų lieka didžiausiais strateginiais iššūkiais – COVID-19 yra
geriausias nežinomojo pavyzdys. Kitas strateginis iššūkis – Baltarusijos įvykiai, kurių
baigtis vis dar nėra aiški. Todėl privalome
visada svarstyti bei rengtis blogiausiam galimam scenarijui – jei Baltarusija patektų į
Rusijos nąsrus. Mes taip pat neturime praleisti pro pirštus hibridinių grėsmių, nors
didžiausia grėsmė regione vis dar išlieka
karinė – sklindanti iš Rusijos. Vis dėlto, e5
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sant tam tikram konsensusui dėl Rusijos,
tarptautinėje erdvėje reikia vis daugiau
kalbėti apie Kiniją.

Apibendrinamasis Prancūzijos ambasadorės Lietuvoje Claire LignièresCounathe žodis.

G. Lagane’as. Man buvo garbė dalyvauti
2016 m. LR Prezidentūros organizuojamoje
konferencijoje „Quo Vadis, Europa?“ Vilniuje. Šiandien vėl privalome atsakyti į šį klausimą kaip europiečiai – dėl kylančių naujų
iššūkių ir pokyčių. Pirmasis pokytis, kurį
pastebime, yra naujoji JAV administracija.
Su Joe Bideno atėjimu tikimės nuspėjamumo, daugiau konsultacijų, aiškumo,
glaudesnio bendradarbiavimo NATO. Tai
sustiprintų bendrus įsipareigojimus NATO ir
transatlantiniam ryšiui. Tačiau JAV administracija gali taip pat tikėtis iš europiečių,
kad jie taps saugumo teikėjais prisiimant
atsakomybes savo regiono gynyboje bei
dalijantis naštą. Todėl privalome kartu
transliuoti žinutę, jog NATO yra kertinis
Europos saugumo akmuo. Įsitraukimas į
eFP yra Prancūzijos įsipareigojimo Aljansui
išraiška. Tačiau taip pat turime palaikyti
politinį pulsą, skatinantį europines gynybos
iniciatyvas, nes Europos suverenumui kyla
grėsmės iš Rusijos bei Kinijos.

Džiaugiuosi, kad Prancūzija yra įsipareigojusi dalyvauti eFP, tai padeda stiprinti dvišalius
Lietuvos ir Prancūzijos ryšius. Prancūziją ir
Lietuvą taip pat jungia strateginė partnerystė, kurios planus atnaujinome Emmanuelio
Macrono vizito Lietuvoje metu. Dėl šios
partnerystės planuojame bendradarbiavimą
įvairiose srityse: ekonomikoje, klimato kaitos
klausimuose, energetikos, kultūros, inovacijų
sektoriuje, kovoje su dezinformacija. Tačiau
gynybos dėmuo šioje partnerystėje yra kertinis, nes jis atliepia bendrą grėsmių suvokimą
bei europinę viziją. Kartu su kitomis valstybėmis narėmis kuriame stipresnę ir vieningesnę ES, kuri geriau kovotų su kylančiomis
krizėmis. Prancūzija norėtų „suverenesnės“
Europos, nors tai nebūtinai būdvardis, kurį
Lietuva norėtų vartoti. Bet kuriuo atveju manau, kad turime bendrą tikslą. Europos gynybiniai pajėgumai turėtų būti stiprinami, kad
ES galėtų prisiimti didesnę atsakomybę už
savo saugumą, kai ir jei Aljansas negalės
įsikišti. Jūsų saugumas yra mūsų saugumas
– ir atvirkščiai.

