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# dochodzą szczegóły dot. spotkania Rasmussena z premierem #
16.03. Warszawa (PAP) - Do Polski przyjedzie w czwartek sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. W
programie wizyty są m.in. spotkania z prezydentem, premierem, szefem MSZ oraz ministrami obrony z krajów naszego
regionu. Wizyta zbiega się z 12. rocznicą wstąpienia Polski do NATO.
Rasmussen przyjeżdża do Polski na zaproszenie ministrów: obrony narodowej Bogdana Klicha i spraw zagranicznych
Radosława Sikorskiego. Wizyta będzie miała charakter roboczy, potrwa jeden dzień. Ma związek z rocznicą przystąpienia
Polski, Czech i Węgier do NATO, co nastąpiło 12 marca 1999 r.
Rasmussen, obok prezydenta Bronisława Komorowskiego, ma być w czwartek rano głównym gościem na otwarciu w
Warszawie IV Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego. Spotkanie będzie dotyczyć m.in. analizy sytuacji w NATO po
szczycie w Lizbonie, na którym przyjęto nową koncepcję strategiczną Sojuszu. W dyskusji wezmą udział m.in. szefowie
resortów obrony z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Węgier oraz wiceministrowie z Rumunii i
Albanii.
W trakcie forum eksperci, dyplomaci i wojskowi z państw Sojuszu będą także rozmawiać o bezpieczeństwie Europy
Środkowej po przyjęciu nowej koncepcji strategicznej NATO oraz o roli Rosji w europejskim systemie bezpieczeństwa.
Konferencja jest organizowana przez krakowską Fundację Instytut Studiów Strategicznych, Instytut Stosunków
Międzynarodowych UW, Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, Fundację Konrada Adenauera w Polsce, we współpracy z
Kwaterą Główną NATO i polskim MSZ.
Około południa sekretarz generalny NATO zje lunch z szefami MON i MSZ oraz ministrami obrony z krajów naszego
regionu. Spotkanie to ma być poświęcone m.in. koncepcji strategicznej NATO i - jak mówił we wtorek Klich - temu, "co
Europa Środkowa myśli na temat koncepcji strategicznej i dalszych kierunków jej wprowadzania w życie". "Będzie to
rozmowa o tym, jak Europa Środkowa wyobraża sobie przyszłość NATO. Na pewno podczas tego obiadu będzie
poruszona kwestia Libii i Afganistanu, co do tego nie mam wątpliwości" - mówił szef MON.
Jak poinformował PAP Rafał Sobczak z MSZ, w rozmowach poruszony zostanie też temat przygotowań do szczytu
ministrów spraw zagranicznych NATO, który odbędzie się połowie kwietnia w Berlinie.
O godz. 14.30 w Pałacu Prezydenckim ma się odbyć spotkanie Rasmussena z prezydentem Bronisławem Komorowskim.
Jak poinformowała PAP dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Joanna Trzaska-Wieczorek, rozmowy będą
dotyczyły "kluczowych kwestii bezpieczeństwa euroatlantyckiego". Prezydent i sekretarz generalny NATO mają się skupić
na wdrażaniu nowej koncepcji strategicznej NATO, relacjach NATO-UE oraz zaangażowaniu sojuszu w Afganistanie, w
tym na procesie przejmowania odpowiedzialności za bezpieczeństwo tego kraju przez Afgańskie Siły Bezpieczeństwa.
Poruszony ma być również temat sytuacji w Afryce Północnej.
Na godz. 15.35 zaplanowano spotkanie Rasmussena z premierem Donaldem Tuskiem. Według informacji CIR - podobnie
jak w przypadku rozmów Rasmussena z Komorowskim - na spotkaniu z Tuskiem będą omawiane rezultaty szczytu w
Lizbonie, relacje NATO-Rosja i NATO-UE. Obaj politycy mają też rozmawiać o obronie przeciwrakietowej oraz sytuacji w
Afganistanie i Libii.
Przyjęta na najbliższe 10 lat nowa koncepcja strategiczna Sojuszu zapowiada budowę natowskiej obrony
przeciwrakietowej i gotowość do współpracy w tej dziedzinie z Rosją. Dokument, o co zabiegała Polska, potwierdza, że
obrona terytorialna i solidarność sojuszników na wypadek ataku jest podstawowym zadaniem NATO zgodnie z art. 5
Traktatu Waszyngtońskiego. Z drugiej strony strategia mówi o nowych, globalnych wyzwaniach XXI w.: terroryzmie,
rakietach dalekiego zasięgu, wojnie cybernetycznej czy zagrożeniu dla bezpieczeństwa energetycznego.
Oficjalne przyjęcie Polski, Czech i Węgier do NATO nastąpiło 12 marca 1999 r. w Independence w stanie Missouri. Od
tego czasu Polska uczestniczy w operacjach Sojuszu. W rozpoczętej w 2002 r. misji ISAF w Afganistanie obecnie służy
2,6 tys. polskich żołnierzy. Polacy w ramach misji NATO szkolą też irackie wojsko. Natomiast w operacji Active
Endeavour na Morzu Śródziemnym regularnie biorą udział polskie okręty, od poniedziałku przyłączył się do niej ORP
Kontradmirał Xawery Czernicki.
Polska regularnie uczestniczy w sojuszniczych ćwiczeniach. Ostatnio, we wrześniu 2010 r., odbyły się w Polsce
ćwiczenia wojsk specjalnych "Jackal Stone 2010". Wspólnie trenowało 1100 żołnierzy z siedmiu państw NATO.
Natomiast w czerwcu ub.r. na Bałtyku w wielonarodowych ćwiczeniach Baltops 2010 wzięły udział okręty, samoloty i
śmigłowce z 14 państw. Być może w 2013 r. odbędą się w Polsce pierwsze poligonowe ćwiczenia Sił Odpowiedzi NATO
(NATO Response Force - NRF). Polscy piloci już trzy razy brali udział w czteromiesięcznym patrolowaniu przestrzeni
powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii w ramach misji NATO Air Policing.
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego powstała w 1949 r. Obecnie NATO liczy 28 państw członkowskich. Są to:
Albania, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada,
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone,
Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. NATO deklaruje wolę kontynuowania i rozwijania partnerstwa z Gruzją i
Ukrainą w ramach komisji NATO-Ukraina i NATO-Gruzja.(PAP)

Tekst pochodzi z portalu Gazeta.pl - www.gazeta.pl © Agora SA

2011-03-21 12:09

