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Šiame numeryje: 

„Amerika susidūrė su išbandymais ir jų deka 
mes tapome stipresni. Mes atkursime savo 
sąjungas ir vėl ištiesime ranką pasauliui. Ne 
tam, kad užsiimtume vakar dienos iššūkiais, 
o tam, kad imtumės šiandienos ir rytojaus 
iššūkių,“ – po priesaikos teigė naujasis 
Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Joe 

Bidenas.  

• AMBASADORIUI PERUI 

CARLSENUI ATMINTI:              

prisiminimai iš Danijos ir Baltijos 

šalių 

• STIPRESNI KARTU:  
      Transatlantinės jėgos  
       atgaivinimo strategija 
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Sausio 19 d. Danijos Tarptautinių san-
tykių institutas (DIIS) organizavo 
diskusiją, skirtą 2020 metų pabaigoje 
pasaulį palikusio ambasadoriaus Pero 
Carlseno asmenybei ir profesinei veiklai 
atminti. Diskusijoje dalyvavo Carlseno 
bičiuliai: buvęs Danijos užsienio reikalų 
ministras Uffe Ellemannas-Jansenas, 
buvusi Estijos užsienio reikalų ministrė, 
šiuo metu Europos parlamento narė 
Marina Kaljurand, buvęs Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Vygaudas 
Ušackas, Latvijos universiteto profesorė 

Žaneta Ozoliņa.  

 

Carlsenas ėjo Danijos ambasadoriaus 
pareigas Lietuvoje nuo 1997 m. iki 2001 
m., vėliau dirbo ambasadoriumi Rusijoje, 
Latvijoje. Jis taip pat vadovavo Danijos 
Tarptautinių santykių institutui (DIIS), 
pirmininkavo Europos Humanitarinio 
universiteto tarybai, buvo dažnas Rytų 
Europos studijų centro veiklų ir projektų 
dalyvis. Diskusijoje dalyvavę ekspertai 
Carlseną prisiminė kaip optimistą, Balti-
jos šalių, Rytų partnerystės regiono 
politinės ir ekonominės plėtros idėjoms 
atsidavusį profesionalą ir žmogaus teisių 

gynėją.  

 

Carlsenas itin domėjosi Lietuva, 
nuoširdžiai rūpinosi Baltijos šalių ir Rytų 
Europos regiono valstybių problemomis, 
skatino Baltijos šalių ir Danijos ben-
dradarbiavimą. Jis tvirtai tikėjo demo-
kratizacijos procesų sėkme bei rėmė 
organizacijas, teikiančias paramą 
politines represijas patyrusiems 

žmonėms.  

 

Diskusijoje taip pat buvo kalbama apie 
populizmo keliamus iššūkius Europos 
demokratijoms ir Europos Sąjungos 
(ES) vienybei. Taip pat buvo pažymėta 
mažesnių bendrijos valstybių, tokių, 
kaip Danijos ir Baltijos šalys, svarba 
ginant demokratines idėjas. Tai ypač 
aktualu pastaraisiais metais, kuomet 
braška tradiciniai tarptautinio ben-
dradarbiavimo formatai, o ultranacion-
alizmo apraiškos pastebimos ne tik 
didžiosiose Europos šalyse, bet ir Balti-
jos jūros regione. Pranešėjai pabrėžė ir 
tai, jog ES turi būti pasiruošusi imtis 
priemonių tam, kad suvaldytų galimas 
demokratijos erozijos tendencijas 

bendrijos viduje. 

 

Atkreiptas dėmesys į JAV užsienio 
politikos regione temą. Buvo svarsto-
ma, kaip Joe Bideno administracijai 
seksis atkurti santykius su Europa, 
kurie patyrė daug iššūkių Donaldo 
Trumpo „Amerika pirmiausiai“ politikos 
metu. Dalyviai pabrėžė svarbą stiprinti 
NATO ir jos pajėgas regione, ypač Bal-
tijos šalyse, nes Rusijos revanšistinė 
politika nesitraukia. Pastebėta ir tai, 
kad, nepaisant ginčų tarp JAV ir Eu-
ropos lyderių Trumpo kadencijos metu, 
Lenkija ir Baltijos šalys kryptingai 
sprendė ilgalaikes regiono saugumo 
problemas. Tai aprėpė ir kibernetinį 
saugumą: problemos, išryškėjusios po 
2007 m. įvykusių kibernetinių išpuolių 
prieš Estijos institucijas, kurias ES 
valstybės narės ilgą laiką nuvertino, 
šiandien yra politinės darbotvarkės 

prioritetas.  

 

 

Siekiant šių tikslų būtinas glaudesnis 
Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavi-
mas, numatant aiškią strategiją ir tikslus. 
Toks regioninis atstovavimas padėtų 
įgyvendinti saugumo tikslus ir teikti ben-
dras iniciatyvas Briuselyje. Carlsenas 
savo diplomatinės karjeros metu tam 

skyrė nepaprastai didelį dėmesį.  

AMBASADORIUI PERUI CARLSENUI ATMINTI: 

PRISIMINIMAI IŠ DANIJOS IR BALTIJOS ŠALIŲ  
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Sausio 12 dieną Estijos užsienio politikos 
institutas (EFPI), veikiantis Tarptautiniame 
gynybos ir saugumo centre (ICDS), organi-
zavo diskusiją tema: „Stronger Together: A 
Strategy to Revitalize Transatlantic 
Power“ („Stipresni kartu: Transatlantinės 
jėgos atgaivinimo strategija”). Praėjusiais 
metais Harvardo Kennedy School (HKS) ir 
Vokietijos užsienio reikalų taryba (DGAP) 
kartu vadovavo Transatlantinės strategijos 
grupei, kuriai pirmininkauja Harvardo Kenne-
dy School profesorius, buvęs valstybės sek-
retoriaus pavaduotojas Nicholas Burnsas ir 
DGAP direktorė dr. Daniela Schwarzer. 
Transatlantinės strategijos grupė, subūrusi 
kitus JAV ir Europos ekspertus bei aukštus 
pareigūnus, parengė transatlantinio bendra-
darbiavimo strategiją, siekiant spręsti tokius 
iššūkius, kaip santykiai su Rusija, Kinija, 
klimato kaita ir kitus. Plačiau su parengta 
studija susipažinkite čia. Organizuotos disku-
sijos metu, žvelgiant į įvairius užsienio politi-
kos aspektus, buvo aptarta transatlantinė 
strategija ir siūlomos rekomendacijos. Nau-
jienlaiškyje pateikiame šios diskusijos daly-
vių pasisakymų santrauką. 
 
Diskusijoje dalyvavo: 
 

• Nicholas Burnsas, Harvardo Kennedy 
School profesorius, buvęs valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas ir JAV amba-
sadorius Graikijoje, NATO; 

• Dr Daniela Schwarzer, Vokietijos už-
sienio reikalų tarybos (DGAP) direktorė; 

• Merle Maigre, vyresnioji kibernetinio 
saugumo ekspertė e-Governance Aca-
demy (eGA) 

• Keit Pentus – Rosimannus, Estijos 
parlamento narė, buvusi Užsienio rei-
kalų ministrė. 
 

Diskusijos metu į klausimus atsakė ir kiti 
studijos bendraautoriai bei ekspertai. 

 
Moderatorė - Dr Kristi Raik, Estijos užsie-
nio politikos instituto (EFPI) direktorė; 
 
Dr Kristi Raik: Išskirčiau Estijai ir Baltijos 
šalims svarbiausias strategijos rekomendaci-
jas: NATO pajėgumų stiprinimas Rusijos 

atgrasymui ir nuolatinių NATO pajėgų dislo-
kavimas Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietu-
voje, Rumunijoje ir Bulgarijoje. Kitas svar-
bus aspektas – investicijų tikrinimo mecha-
nizmų stiprinimas, draudimas „Huawei“ 
naudotis mūsų 5G tinklu, technologinės 
pažangos apsauga siekiant tapti ats-
pariems nuo augančios Kinijos grėsmės. 
Trečioji svarbi rekomendacija – transatlanti-
nių jėgų suvienijimas stiprinant skaitmeninį 
atsparumą prieš piktybinius išpuolius. 
 
Nicholas Burnsas: Mes nenorėjome pap-
rastos ataskaitos apie transatlantinių santy-
kių stiprinimą, kurioje savo mintis vienaša-
liškai pateiktų tik amerikiečiai europie-
čiams, arba atvirkščiai, todėl Transatlanti-
nės strategijos grupė suburta iš ekspertų 
abiejuose kontinentuose. Turiu pripažinti, 
kad iš JAV pusės prezidento Trumpo valdy-
mo metais transatlantinis aljansas buvo 
susilpnintas. Naujai išrinktas prezidentas 
Joe Bidenas, kaip ir JAV valstybės sekreto-
rius Antony Blinkenas bei Jungtinių Valstijų 
gynybos sekretorius Lloydas Austinas bus 
ištikimi NATO. Mes, amerikiečiai, norime 
stiprinti tarpusavio ryšius, Europa mums 
yra gyvybiškai svarbi, nes ES valstybės 
narės bei JK yra stipriausios prekybos 

partnerės ir investuotojos. Iš kitos pusės, 
Europai JAV yra svarbi saugumo klausi-
mams, Baltijos šalių nepriklausomybei. 
Mūsų Transatlantinės strategijos grupė yra 
įsitikinusi, kad pasaulis drastiškai pasikeitė 
nuo 2016 m. ir Trumpo atėjimo į valdžią – 
Kinija dabar žymiai stipresnė ir kategoriškes-
nė, Rusija išlieka realia grėsme mums vi-
siems tiek Estijoje, tiek JAV.  
 
Dr Daniela Schwarzer:  Verta į transatlanti-
nį bendradarbiavimą žiūrėti plačiau ir į jį 
įtraukti daugiau galingų valstybių, siekiant 
įveikti globalius iššūkius. Todėl kai kalbame 
apie transatlantinę partnerystę ir minime 
Europą, mes omenyje turime ne tik ES, bet ir 
JK. Kitoje partnerystės pusėje tuo pačiu 
principu įtraukiame ir Kanadą. 
 
Ši studija yra sudaryta iš trijų dalių: pasitikėji-
mo atstatymas NATO aljanso viduje ir de-
mokratija; bendros strategijos elementai ir 
politika; instrumentai, institucijos ir investici-
jos – strategijos įgyvendinimas praktiškai. 
Didžiausia užduotis transatlantiniam bendra-
darbiavimui yra pasitikėjimo atkūrimas. Eu-
ropiečiams tai buvo bene svarbiausia tema 
pastaruosius 4 metus, tačiau pasitikėjimo 
mažėjimas buvo akivaizdus dar anksčiau. 

STIPRESNI KARTU: TRANSATLANTINĖS JĖGOS 
ATGAIVINIMO STRATEGIJA 

https://dgap.org/sites/default/files/article_pdfs/StrongerTogether.pdf
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Amerikiečiams ši tema taip pat svarbi, nes 
nepasitikėjimas yra tiesiogiai susijęs su in-
vesticijomis ir įsipareigojimais transatlanti-
niams santykiams iš Europos pusės. Pasiti-
kėjimo klausimas eina koja kojon su demok-
ratijos klausimu. Šie du principai yra kertiniai 
akmenys, nuo kurių atsispyrėme rengdami 
strategiją. Pirmojoje studijos dalyje pateikia-
me idėjas, kaip atkurti pasitikėjimą, kuris 
priklauso ne tik nuo piliečių nuomonės, bet ir 
institucijų darbo. Siūlome, kad NATO ir JAV-
ES viršūnių susitikimai turėtų įvykti kaip įma-
noma anksčiau, kad abipusiai įsipareigojimai 
būtų dar kartą užtvirtinti. Iš Europos pusės, 
įskaitant JK, stiprus įsipareigojimas laikytis 
bendro požiūrio į globalius įvykius ir pasiryži-
mas plėsti savo pajėgumus yra skatinamas. 
Taip pat manome, kad transatlantinis aljan-
sas gali sužibėti globaliai, jei tik sustiprinsi-
me savo demokratijų legitimumą. Paskutiniai 
įvykiai Vašingtone parodė, kad tai ypač sku-
bus klausimas ir privalome stiprinti demokra-
tijų atsparumą. Jei aljansas nori ginti demok-
ratijos principą globaliai, turime ir patys būti 
patikimi. 
 
Nicholas Burnsas: Antroji strategijos dalis – 
įsipareigojimas bendriems veiksmams dide-
lių iššūkių metu bei COVID-19 kontekste. 
Joe Bidenas teigė, kad sugrąžins JAV į 
PSO. Kitas iššūkis, kuris ypač svarbus Balti-
jos šalims ir Lenkijai, yra Rusijos grėsmė. 
Mes propaguojame nuolatinį NATO pajėgų 
dislokavimą Baltijos šalyse. Obamos žo-
džiais, Talino, Rygos ir Vilniaus gynyba yra 
tokia pat svarbi kaip Paryžiaus, Londono ar 
Berlyno, todėl būtina ištransliuoti šią žinutę 
Rusijai. Tikimės, kad JAV administracija 
persvarstys sprendimą išvesti JAV karius iš 
Vokietijos, nes kitaip – tai būtų siaubinga 

žinutė Kremliui. Manome, kad NATO aljan-
sas taip pat turi sutikti su 2 proc. riba BVP 
gynybai iki 2024 m. Tuo pačiu investavimas 
į dirbtinį intelektą, kvantinį mokslą, biotech-
nologijas neturėtų būti pamirštas, nes tai 
dalis karinių technologijų. Taip pat iškelia-
me griežtas rekomendacijas Kinijos klausi-
mu – JAV, ES ir Japonija turėtų laikytis 
išvien prekybos susitarimuose. Nuoširdžiai 
norėčiau, kad ES nebūtų atskirai pasirašiu-
si susitarimo dėl investicijų su Kinija, o būtų 
palaukusi Bideno inauguracijos. 
 
Keit Pentus – Rosimannus: Lūkesčiai 
transatlantiniam bendradarbiavimui po JAV 
rinkimų yra dideli. Iš dalies tai susiję su 
viltimi atkurti nuspėjamumą mūsų santy-
kiuose bei valia kartu apsispręsti dėl globa-
lios darbotvarkės. Žvelgiant į ilgąją pers-
pektyvą, šis blokas yra vienintelis, gebantis 
realiai spręsti  globalias krizes – klimato 
kaitą, pandemiją, demokratijos stiprinimą. 
Studijoje minimi 3 dalykai, kurie JAV ir ES 
gali iš tiesų suartinti: Kinija, Rusija ir klima-
to kaita. Europoje turime atsikratyti požiū-
rio, kad Kinijos stiprėjimas yra ir bus JAV 
problema. Vienintelė reali galimybė atsilai-
kyti jos įtakai yra jungtinis transatlantinis 
blokas. Jei galėtume sukurti transatlantinį 
ekonominį bloką su kuo mažiau barjerų, tai 
nukreiptų europiečių žvilgsnius nuo Kinijos 
rinkos. Kalbant apie Rusija, situacija nė 
trupučio nepagerėjo – visos saugumo 
grėsmės mūsų regione yra susijusios su 
Rusijos veiksmais. Europa turėtų prisiimti 
daugiau atsakomybės savo gynyboje, ta-
čiau JAV lyderystė ir karinis buvimas yra 
kaip niekada svarbus. Žvelgiat į trečiąjį 
aspektą, transatlantinė partnerystė klimato 
kaitos klausimais turi ypač daug potencialo. 

Tiek ES, tiek naujoji JAV administracija prio-
retizuoja klimato klausimą savo darbotvarkė-
se.  
 
Merle Maigre: Technologijos taip pat kelia 
tam tikrus iššūkius transatlantiniams santy-
kiams, tokius kaip demokratijos vertybių 
išsaugojimas skaitmeninėje erdvėje, duome-
nų sauga ir privatumas. Taip pat kyla klausi-
mas, kaip sukurti bendrą kibernetinių atakų 
atsparumo sistemą, nes pastaruosius 4 me-
tus šiuo klausimu nebuvo jokių diskusijų. 
Palaikau idėją sukurti transatlantinį technolo-
gijų forumą sprendimų priėmėjų lygiu. Šis 
forumas galėtų apjungti technologijas ir rizi-
kas, kylančias liberaliai demokratijai, bei 
lyderiauti tarptautinių standartų technologi-
joms nustatyme. NATO taip pat turėtų tapti 
svarbiu kibernetinio saugumo užtikrintoju ir 
forumu, kuriame kibernetinis saugumas 
galėtų būti aptartas. 
  
Dr Kristi Raik: Dabar tikimės rimtesnio JAV 
ir ES dialogo Kinijos klausimu, tačiau kaip 
vertinate ES-Kinijos susitarimą dėl investicijų 
ir koks jo poveikis transatlantiniams santy-
kiams? 
 
Torrey Taussig (Transatlantinės strategi-
jos grupės tyrimų vadovė, Brookings 
instituto tyrėja): Transatlantinės strategijos 
grupė buvo gana vieninga Kinijos klausimu – 
sutarėme, jog bendra strategija Kinijos atž-
vilgiu yra būtina. Šios strategijos tikslai turė-
tų būti: suvienodinti konkurencijos sąlygas ir 
užkirsti kelią Kinijos nekonkurencingos ir 
nesąžiningos prekybos praktikoms; užkirsti 
kelią žmogaus teisių pažeidimams; sumažin-
ti Kinijos autoritarinę įtaką politikoje, visuo-
menėje ir technologijų sektoriuje. Kalbant 
apie ES-Kinijos susitarimo įtaką mūsų bend-
rų tikslų siekimui, labai apgailestauju, kad 
ES žengė žingsnį prieš pat Bideno administ-
racijos atėjimą į valdžią. Bidenas minėjo, kad 
norėtų atsisakyti vienašališkų prekybos susi-
tarimų praktikos. Susivienijimas yra vieninte-
lis Vakarų svertas prieš Kinijos technologinę 
ir politinę jėgą. Viena iš mūsų siūlomų reko-
mendacijų pirmiausia buvo užmegzti konst-
ruktyvų transatlantinį dialogą Kinijos klausi-
mais, tačiau šis susitarimas tam smarkiai 
kliudo. Ko gero tai taip pat parodo, kad Euro-
pa ir, pirmiausia, Merkel nemato JAV kaip 
perspektyvios partnerės ilgalaikiam bendra-
darbiavimui, galinčios užtikrinti europiečių 
interesus. Deja, bet manau, kad JAV-ES 
dialogas tarpusavio darbotvarkėje šiuo metu 
netenka prioriteto. 

 


