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Elrettentés a további fegyverkezéstől, és más 
agresszív cselekményektől. Ez az információs 
térben kimondottan fontos a demokratikus 
szövetségeseknek. Az, hogy Oroszország 
destabilizálni próbálja a térséget, hogy meg-
torló akciókat követ el belföldön, és beavat-
kozik külföldön, arra indította a NATO-szö-
vetségeseket, hogy kétvágányú megközelítést 
alkalmazzanak Oroszországgal szemben. Ez 
egyfelől az elrettentést és a védelmet, másfelől 
a párbeszédet jelenti. A gyakorlati együtt-
működést viszont a NATO évekkel ezelőtt 
megszakította Oroszországgal.

A Krím annektálása és a kelet-ukrajnai ag-
resszív orosz fellépés nyomán.
A nemzetközi közösség azon dolgozik, hogy 
Oroszország meg� zessen a külföldi beavat-
kozásért. Az Európai Parlamentnek van egy 
olyan különbizottsága, amely kifejezetten a 
külföldi beavatkozással és dezinformációval 
foglalkozik.

Ami Kínát illeti, mi a jellemzőbb az európai 
megközelítésre, a szolidaritás az Egyesült 
Államokkal, vagy az, hogy Európa a sa-
ját gazdasági érdekeit akarja követni, még 
akkor is, ha azzal erősíti Kínát az Egyesült 
Államokkal szemben?
A nemzeti érdekek gyakran fölébe kere-
kednek a közös megközelítésnek, de azt is 
láthattuk a minap, hogy az EU szankció-
kat léptetett életbe Kína emberi jogsértései 
miatt. A nyugati demokráciák egyértelműen 
érdekeltek abban, hogy választ adjanak Kína 
terjeszkedésére. Ha összehangolják a lépései-
ket, akkor növelni tudják a befolyásukat.đĐ

Visszaszorulhat annak a politikai elvá-
rásnak a fontossága, hogy a szövetségesek 
a nemzeti költségvetés legalább két szá-
zalékát fordítsák védelmi célokra? Ezt a 
Trump-kormányzat erőltette.
A kétszázalékos kötelezettségvállalás a 
Trump-adminisztráció előtt fogalmazódott 
meg, és továbbra is fontos eleme marad a 
kollektív védelemnek.

Milyenek az esélyei Európa biztonsági téren 
megvalósítandó szuverenitásának, amit a 
NATO-t korábban agyhalottnak minősítő 
Emmanuel Macron francia köztársasági 
elnök szorgalmazott?
A biztonságot és a védelmet illetően számos 
vezető felismerte, hogy ha Európa ebbe töb-
bet fektet be, akkor azzal egyúttal a NATO 
biztonságát és védelmét erősíti. Ez a meg-
növelt befektetés a NATO-erőfeszítések 
kiegészítéseként értelmezendők.

Meg tudta győzni Blinken az európai part-
nereket arról, hogy szilárd közös hozzáál-
lásra van szükség Oroszországgal szemben?
Ez mindig is szilárd volt, és az is marad.
A NATO tovább dolgozik az EU-val és 
más partnerekkel együtt, hogy megfékezze 
az oroszok erőszakosságát. Miközben 2019 
óta nem tartottak NATO–Oroszország-ta-
nácsülést, mert az oroszok azt nem akarták, 
az atlanti szövetség továbbra is nyitott a pár-
beszédre, eltökélt az erőteljes elrettentésre és 
a védelemről való gondoskodásra.

Mi a Nyugat fő célja Oroszországot ille-
tően?

Mi volt a legfontosabb eredménye a múlt 
heti NATO-külügyminiszteri találkozó-
nak, és Antony Blinken amerikai külügy-
miniszter megbeszéléseinek?
Egyértelmű volt az üzenet: újra energiával 
töltötték fel a transzatlanti partnerséget, 
hogy választ adhassanak a korábban kevéssé 
érintett közös kihívásokra is, így például a 
klímaváltozásra. Megerősítették határozott 
állásfoglalásukat Kína felemelkedésének és 
Oroszország nyomulásának biztonsági kö-
vetkezményeivel kapcsolatban, valamint azt, 
hogy a NATO folyamatosan alkalmazkodik 
a kevéssé hagyományos fenyegetések kezelé-
sének követelményeihez. Ez életbevágó, ha 
� gyelembe vesszük azokat az aszimmetrikus 
kihívásokat, amelyek a szövetséget és partne-
reit érik. Kulcsfontosságú a NATO ellenálló 
képességének megerősítése, az innováció és 
a partnerekkel való együttműködés.

Ez az Egyesült Államok és Európa NA-
TO-n belüli partnerségének újrakezdését 
jelenti?
Ez a partnerség eddig is erős volt, de most 
még erősebbé válhat. Ismét van igény arra, 
hogy összehangoltan hárítsanak el régi és 
újabb veszélyeket, a partnerekkel együtt-
működve.

KETTŐS – NATO-ZSARGONBAN MEGFOGALMAZVA: KÉTVÁGÁNYÚ – MEGKÖZELÍTÉST AL-
KALMAZ A NATO TOVÁBBRA IS OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN, HANGSÚLYOZTA LAPUNKNAK 
ADOTT NYILATKOZATÁBAN NAD’A KOVALCÍKOVÁ, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NÉMET MARSHALL 
ALAPJA ELNEVEZÉSŰ ELEMZŐMŰHELY BRÜSSZELI IRODÁJÁNAK TUDOMÁNYOS KUTATÓJA. 
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