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Ievads
Krievijas agresija pret Ukrainu tiek uzskatīta par lielāko Eiropas drošības izaicinājumu kopš Otrā pasaules kara.
Kremļa rīcība mainījusi valstu ģeogrāfiskās robežas, izaicinājusi starptautiskās normas un vērtības, kā arī likusi
valstīm, valstu savienībām un aliansēm, tai skaitā NATO, pārskatīt iekšpolitiskas un ārpolitiskas prioritātes. Papildu
tam ir sākta diskusija par Eiropas Savienības un NATO līdz šim realizētās Austrumeiropas valstu integrācijas
politikas un iniciatīvu efektivitāti un nākotni.
Šī brīža ģeopolitiskā situācija izgaismo arī jaunas, līdz šim pilnībā nenovērtētas alianses un to dalībvalstu
iekšpolitiskās un ārpolitiskās attieksmes, kuru identificēšana un izpratne ir svarīga tālākai valsts ārpolitisko
attiecību, aizsardzības politikas, starptautiskās militārās sadarbības un stratēģiskās komunikācijas veidošanai.
Pirmkārt, jāuzsver, ka Krimas okupācija un aneksija saņēma striktu NATO dalībvalstu nosodījumu, turklāt vairums
dalībvalstu iesaistījās dažādās ekonomiskās un diplomātiskās sankcijās pret Krieviju. Agresija pret Ukrainu iniciēja
NATO stratēģiskā un operacionālā līmeņa alianses austrumu flanga aizsardzības plānu pārskatīšanu. Dalībvalstis
aktīvi iesaistījās un turpina piedalīties dažādos alianses solidaritātes un spēka demonstrēšanas pasākumos, tai
skaitā Baltijas gaisa telpas patrulēšanā, rotācijas kārtībā nodrošinot pastāvīgu vienību klātbūtni Baltijas reģionā,
kā arī reģionam piesaistot NATO jūras spēku spējas un stratēģiskās novērošanas līdzekļus. Viens no
ievērojamākajiem alianses solidaritātes un apņēmības apliecinājumiem ir brigādes lieluma NATO ātrās reaģēšanas
spēku izveidošana un integrācijas vienību izvietošana austrumu flanga dalībvalstīs.
Vienlaikus šī brīža ģeopolitiskā situācija izgaismo jaunus, līdz šim pilnībā nenovērtētus izaicinājumus alianses
saliedētībai. Ukrainas krīze atklājusi atšķirības NATO dalībvalstu vidū, kas savukārt rada jautājumus par konkrētiem
dalībvalstu drošības veicināšanas pasākumiem, kā arī alianses stratēģiskās vīzijas vienotību ilgtermiņā. Stratēģiskās
situācijas maiņa ir arī atklājusi vairākas alianses dalībvalstu vājības, tai skaitā militāro spēju deficītu, Eiropas lielvaru
atturību uzņemties centrālo lomu kontinenta aizsardzības politikas veidošanā un dalībvalstu vilcināšanos sasniegt
NATO noteikto aizsardzības budžeta tēriņu līmeni. Būtisks izaicinājums NATO vienotai nostājai un rīcībai ir draudu
spektrs, ar kādu NATO valstīm nākas saskarties vienlaikus. Līdztekus Ukrainas konflikta sekām atsevišķas NATO
valstis ir sākušas aktīvu karadarbību pret „Islāma valsti”, turklāt šajā konfliktā iesaistītie, līdzīgi kā Baltijas valstis
attiecībā uz Krievijas draudiem, vēlētos redzēt visu dalībvalstu atbalstu. Taču, ņemot vērā pēdējā desmitgadē
veiktās bruņoto spēku reformas un nepietiekamos NATO valstu aizsardzības budžetus, praktiska atbalsta iespējas
no visām dalībvalstīm ir visumā ierobežotas.
Tāpēc šajā situācijā ir svarīgi veikt pētījumu ar mērķi noskaidrot NATO dalībvalstu nostāju atšķirības un rīcības
ietekmējošos faktorus, kā arī izstrādāt priekšlikumus, kas būtu ņemami vērā tālākai Latvijas aizsardzības politikas
un militārās sadarbības veidošanai NATO dalībvalstu nostājas kontekstā.
Pētījuma gaitā atklāts, ka NATO dalībvalstu grupas ģeopolitisko izaicinājumu novēršanai pielieto dažādas – gan
proaktīvas, gan pasīvas un izvairīgas – stratēģijas. Ievērojot dalībvalstu spilgtākās rīcībpolitikas iezīmes Ukrainas
krīzes kontekstā, pētījuma autori NATO dalībvalstis ir sadalījuši piecās kategorijās:
1. Solidarizējošās rīcībpolitikas valstu grupa. Šajā grupā ir iekļauta ASV, Lielbritānija, Kanāda, Dānija un
Norvēģija. Valstu raksturīgākā iezīme ir NATO austrumu flanga stiprināšanas mēģinājumi, atsaucoties uz
NATO 5. panta sniegtajām garantijām. Grupas dalībnieču reakcija pret Krievijas agresiju Ukrainā bijusi
nozīmīga arī starptautiskās drošības kontekstā un aizskārusi lielvaru spēku līdzsvara, kodolieroču, globālās
atbruņošanās un citas tematikas.
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2. Konstruktīvi integrējošās rīcībpolitikas valstu grupā ir iekļauta Vācija, Francija, Beniluksa valstis un
Horvātija. Šo valstu rīcībpolitiku galvenā raksturojošā iezīme ir starptautisku, visas puses iekļaujošu formātu,
kā arī krīzes deeskalācijas instrumenta izvēle. Šīs grupas valstu aktivitātes saņēmušas atbalstu no
solidarizējošās rīcībpolitikas grupas, tomēr stingrās un diplomātiskās pieejas vienlaikus atspoguļojušas
rīcībpolitikas akcentu atšķirības NATO ietvaros.
3. Apņēmības rīcībpolitikas valstu grupai pieder Polija, Rumānija un Baltijas valstis. Visu piecu NATO austrumu
flanga valstu rīcībpolitika izriet no apsvērumiem, kas saistīti ar eksistenciāliem draudiem savai un reģionālo
partneru suverēnai pastāvēšanai. Šīs grupas valstu politisko diskursu raksturo centieni būtiski attīstīt savas
militārās spējas, lobēt ideju par nepieciešamību nodrošināt plašāku un pastāvīgu NATO un ASV militāro
klātbūtni reģionā, kā arī centieni mazināt atkarību no Krievijas energoresursiem. Kaut arī grupas dalībnieces
izteikušas pilnu atbalstu konstruktīvi integrējošās grupas pieejai, par nozīmīgāko ieguldījumu to drošībā
valstis uzskatījušas solidarizējošās grupas aktivitātes NATO austrumu flangā.
4. Pragmatiski balansējošā rīcībpolitikas valstu grupā ierindota Itālija, Turcija, Grieķija, Ungārija, Čehija,
Slovākija, Bulgārija un Slovēnija. Šo valstu rīcībpolitiku raksturo priekšrokas došana biznesa interesēm un
centieni mazināt sankciju atstāto ietekmi uz attiecībām ar Krieviju, kā arī pretrunīga politiskā retorika. Šie
apsvērumi pamatoti uz tādiem faktoriem kā kopīgais vēsturiskais mantojums, diasporas vai radniecīgas
etniskās grupas eksistence Ukrainas teritorijā, tuvais ģeogrāfiskais izvietojums un ekonomiskās vai
enerģētiskās saiknes ar Krieviju.
5. Distancētās rīcībpolitikas valstu grupā iekļauta Albānija, Īslande, Spānija un Portugāle. Šo valstu rīcībpolitiku
nosaka citi, ar Ukrainu nesaistīti reģionālie izaicinājumi, piemēram, neatrisināti militāri konflikti vai iekšēji
draudi.
Pētījums sastāv no piecām nodaļām, kas atspoguļo NATO dalībvalstu dažādās pieejas Ukrainas krīzei. Pētījumā
Ukrainas krīzes kontekstā ir apskatītas valstu iekšpolitisko spēku diskusijas, mijiedarbība un motivācija politikas
formulēšanā, attieksme pret NATO solidaritātes un militāro spēju demonstrēšanas pasākumiem, izmaiņas
militārajā domā vai stratēģijā kopš krīzes sākuma, kā arī izrietošā aizsardzības sektora attīstības tendences.
Pētījuma beigās tiek uzskaitīti galvenie NATO dalībvalstu rīcībpolitiku nosakošie faktori, kā arī identificēti aspekti,
kas ņemami vērā, plānojot Latvijas aizsardzības un militārās sadarbības politiku un prioritātes.
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1. SOLIDARIZĒJOŠĀ RĪCĪBPOLITIKAS GRUPA
Grupas dalībnieces – ASV, Kanādu, Lielbritāniju, Dāniju un Norvēģiju – raksturo stingra nostāja kombinācijā ar
militāru iesaistīšanos NATO austrumu flanga stiprināšanā. Valstis diplomātiska un politiska risinājuma meklēšanu
atstājušas Vācijas ziņā, izsakot nedalītu atbalstu tās panāktajiem kompromisiem un „diplomātiskajām ofensīvām”,
vienlaikus pašām esot atturēšanas komponentei NATO dalībvalstu teritoriālas integritātes nodrošināšanai. ASV,
Lielbritānijā un mazākā mērā Kanādā aktuālas bijušas diskusijas par iespējamību nosūtīt Ukrainai bruņojumu. ASV,
Kanādas, Dānijas un Norvēģijas attiecības ar Krieviju pakļautas arī notikumu attīstībai Arktikā, ņemot vērā šo valstu
teritoriālās intereses reģionā. Grupas dalībnieču stratēģiskās prioritātes bieži ir atšķirīgas, taču nozīmīgākais grupas
rīcībpolitikas rezultāts ir NATO kolektīvās drošības stiprināšana ilgtermiņā. Par svarīgu dinamiku grupā šobrīd
uzskatāma potenciāla Lielbritānijas stratēģiskās pozīcijas maiņa, atbildot uz ģeopolitiskajiem izaicinājumiem. Valstu
grupas dalībnieces aizsardzības budžeta kāpumu 2014.–2015. gadā nav piedzīvojušas, taču Lielbritānija, Norvēģija,
Kanāda un Dānija saglabājušas tēriņu līmeni līdzvērtīgu, tuvāko gadu laikā solot sākt budžeta palielināšanu.
1.1. Amerikas Savienotās Valstis
ASV valsts sākotnējo reakciju uz krīzi Ukrainā raksturo retorika, kas konsekventi apstiprina 5. panta sniegtās
garantijas. Tā rezultātā ASV militārā klātbūtne Eiropā pēc Krimas aneksijas un separātisko spēku aktivitāšu izvēršanas
Austrumukrainā ir būtiski pieaugusi. ASV ir veltījusi resursus Centrālās un Austrumeiropas valstu militāro spēju
stiprināšanai European Reassurance Initiative (ERI) ietvaros. Vienlaikus ASV ir uzsākusi atturēšanas infrastruktūras
veidošanu reģionā. Militārās darbības – operācija „Atlantic Resolve” – tiek veiktas ERI nodrošināto finansiālo
instrumentu ietvaros, kā arī piedaloties NATO solidaritātes un militāro spēju demonstrēšanas pasākumos. NATO
austrumu flanga valstīs ASV sniegusi vislielāko atbalstu NATO dalībvalstu vidū, 2014. gadā iesaistoties Baltijas gaisa
telpas patrulēšanas misijās un aktīvi piedaloties militārajos vingrinājumos. Viens no pēdējā laika būtiskākajiem ASV
ieguldījumiem alianses kolektīvajā drošībā ir paziņojums par smagās militārās tehnikas izvietošanu NATO austrumu
flanga dalībvalstīs. Šādai rīcībai primāri būs atturēšanas efekts, sniedzot reģionam līdz šim iztrūkstošo stratēģisko
dziļumu. Spēku klātbūtne uz laiku atrisina arī ilgstoši apspriesto NATO lēno lēmumu pieņemšanas procesa problēmu.
Tā būs arī unikāla iespēja uzlabot Nacionālo bruņoto spēku savietojamību, īpaši vadības un kontroles jomā, kā arī
saņemt konsultācijas aizsardzības iegāžu jomā. Turklāt ASV instruktori var tikt iesaistīti NBS deklarēto prioritāšu
piepildīšanā.
Vēl cits jautājums, kas svarīgs Ukrainas krīzes kontekstā, skar NATO paplašināšanās prospektus: ASV pozīcijā
kopš Džordža V. Buša prezidentūras laikiem iezīmējas maiņa attiecībā par iespēju uzņemt Ukrainu NATO. Ņemot vērā
valsts iekšpolitiskās problēmas un lēno demokrātisko konsolidāciju, līdztekus Krievijas agresijai pret Ukrainu šāds
scenārijs apspriests vairs netiek. Šāda ASV ārpolitisko mērķu maiņa var tikt vērtēta kā zināms veiksmes apliecinājums
Krievijas darbībām Ukrainā, kas vērstas uz kaimiņvalstu destabilizēšanu un to Eiroatlantiskā integrācijas kursa kavēšanu.
Krievijas agresijas kontekstā Savienotajās Valstīs aktualizēts jautājums par ieroču piegādi Ukrainai. Piemēram, 2015.
gada februārī vairāki bijušie ASV diplomāti un militārie līderi publicējuši rakstu, kurā tiek aicināts ASV atkārtoti apsvērt
iespēju piegādāt Ukrainai radarus, bezpilota lidaparātus, elektroniskās karadarbības ekipējumu un komunikācijas
infrastruktūru, kā arī bruņotus Humvee transportlīdzekļus papildus jau piegādātajam atbalstam Ukrainas armijai.2. Arī

2

Ivo Daalder, Michele Flournoy et al., „Preserving Ukraine’s Idependence, Resisting Russian Aggression: What the US and NATO must
do”, The Atlantic Council, February 2015, http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/preserving-ukraine-s-independenceresisting-russian-aggression-what-the-united-states-and-nato-must-do
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ASV Kongress vairākkārt uzstājis uz nepieciešamību bruņot Ukrainas armiju un izdevis rezolūciju,3 kas atļauj
prezidentam šādu lēmumu pieņemt. Kongresa vairākuma - Republikāņu partija atbalsta ieroču piegādi Ukrainai, kas
būtu nozīmīgi, lai pretotos Krievijas agresijai un novērstu tālāku Austrumukrainas separātistisko grupējumu darbības
izvēršanu valsts teritorijā. Demokrātu partijas piesardzīgāka politika saistīta ar prezidenta Baraka Obamas
administrācijas atturīgo nostāju ieroču piegādes jautājumā. Administrācija vēlas izvairīties no rīcības, kas varētu tikt
uztverta kā konflikta eskalāciju veicinoša. Turklāt diskusijas par ieroču piegādi nonākušas zināmā pretnostatījumā ar
citu Ukrainas krīzes smagsvara spēlētāju, tai skaitā Francijas, Vācijas un Lielbritānijas, līderu viedokļiem
Nozīmīgs uzsvars likts uz diplomātiskajām aktivitātēm. Vašingtona un ES „diplomātiskās ofensīvas” līderes
koordinējušas sankciju ieviešanu, kā rezultātā ASV ieviestās sankcijas ir līdzvērtīgas ES piemērotajām. Diplomātiskās
aktivitātes izpaudušās arī augsta ranga politiķu vizīšu un oficiālu paziņojumu formā, paužot atbalstu Normandijas
formāta aktivitātēm. NATO dalībvalstis gan konstruktīvi integrējošās grupas, gan solidarizējošās rīcībpolitikas grupas
ietvaros ir iestājušās par sarunu uzsākšanu par sankciju atcelšanu tikai gadījumā, ja Krievija izpildīs Minskas protokolos
paredzētos nosacījumus.4
No stratēģiskā skatpunkta jāuzsver, ka notikumi Ukrainā ir aktualizējuši diskusijas par ASV nākotnes lomu
Eiropas kontinenta drošībā ilgtermiņā. ASV globālā mēroga aktivitātes kopumā neliecina, ka Ukrainas krīze būtiski
mainījusi ASV uzņemto Āzijas-Klusā okeāna orientācijas ārpolitisko kursu. Turklāt var pieļaut, ka Lielbritānijas
apņemšanās saglabāt aizsardzības budžeta līmeni 2% no IKP apmērā un attiecīgi pakāpeniska pilnvērtīgas lielvaras
lomas uzņemšanās, kā arī citu Eiropas kontinenta NATO dalībvalstu militāro spēju mērķtiecīga attīstība vidējā termiņā
ļaus ASV pievērsties Āzijas-Klusā okeāna vektoram pilnībā.
ASV ir spējusi uzturēt apjomīgu aizsardzības budžetu. 2015. gadā ASV aizsardzības budžetam paredzējusi 3,6%
no IKP, pat ja tas arī iezīmē 0,2% kritumu salīdzinājumā ar 2014. gadu. 2015. gada aizsardzības budžetā plānots lielāko
daļu līdzekļu ieguldīt gaisa un jūras spēku modernizācijas iepirkumos.5 Galvenās reformas, kas tiks veiktas aizsardzības
budžetā, iekļauj investīcijas tehnoloģijās, liekās infrastruktūras Eiropā likvidēšanu, jaunu ieroču sistēmu un platformu
iegādi, kā arī operacionālo izmaksu samazināšanu par 20%.6

1.2. Lielbritānija
Lielbritānijas oficiālā nostāja pret Krievijas agresiju ir bijusi kategoriska un nepārprotama. Konservatīvās un
Leiboristu partijas pozīcija saistāma ar stingru un transatlantisku pozīciju. Līdzīgas, taču mazāk vokālas, bijušas Liberālo
demokrātu un Skotijas Nacionālās partijas (SNP) diskusijas. Lielbritānijas Neatkarības partija (UKIP) veidojusi alternatīvu
diskursu, par argumentiem izmantojot ES centienus asociēt Ukrainu, kas izraisījuši Ukrainas krīzes sākšanos un
provocējuši Krieviju. Citi argumenti, kas izmantoti, saistīti ar potenciālo imigrāciju, kas varētu skart arī Lielbritāniju tad,
ja NATO izvēlētos iesaistīties Ukrainas krīzes risināšanā.
Valsts amatpersonas nav vairījušās asi kritizēt Kremli, kā arī noteikušas toni pret Krieviju vērsto ES ekonomisko
un politisko sankciju kontekstā, jo valsts bija viena no centrālajām Budapeštas memoranda garantiju sniedzējām
Ukrainai. Nozīmīgas bijušas arī Lielbritānijas īpašās attiecības ar ASV, kuras sarežģītas kļuvušas ne tikai Lielbritānijas
neiesaistīšanās Sīrijas konflikta risināšanā, bet arī Lielbritānijas-ES attiecību dēļ. Valsts rīcībpolitiku raksturo arī vairākas
3

House of Representatives, United States of America, Resolution calling on President to provice Ukraine with militar assistance to dfenc
its svereignity and territorial integrity, 20.03.2015, http://docs.house.gov/billsthisweek/20150323/MAS_087_xml.friday.pdf
4 “Breedlove's Bellicosity: Berlin Alarmed by Aggressive NATO Stance on Ukraine”, Der Spiegel, 06.03.2015,
http://www.spiegel.de/international/world/germany-concerned-about-aggressive-nato-stance-on-ukraine-a-1022193.html
5 Office of the Under Secretary of Defnse, UCS DoD Fiscal Year 2015 Budget Request, Program Acquisition,
http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/fy2015_Weapons.pdf
6 US Department of Defense, Deparment of Defense FY 2016 Budget, www.defense.gov/pubs/DoD_Budget_FY2016_Fact_Sheet.pdf
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nozīmīgas diplomātiskas iniciatīvas, tai skaitā aktīva Krievijas izslēgšanas no G8 lobēšana, kā arī aktivitāte
starptautiskajos forumos, piemēram, ANO Ģenerālajā asamblejā, nodrošinot rezolūcijas 68/262 izdošanu par Ukrainas
teritoriālās integritātes atbalstīšanu, kā arī sektorālu sankciju ieviešanas atbalstīšana pēc MH17 pasažieru lidmašīnas
notriekšanas Ukrainas teritorijā. Valsts atbalstījusi arī Lielbritānijas un Francijas aktivitāti Normandijas formātā un
uzstājusi uz diplomātiska risinājuma meklēšanu.
Līdz ar Krievijas agresiju pret Ukrainu Lielbritānija ir bijusi viena no aktīvākajām dalībniecēm NATO solidaritātes
un militāro spēju demonstrēšanas aktivitātēs Austrumeiropā un plāno savu iesaisti turpināt arī nākotnē.7 2017. gadā
Lielbritānija kļūs par vadošo nāciju jaunizveidotajiem NATO augstas kaujas gatavības spēkiem. Šī brīža Lielbritānijas
ieguldījums NATO kaujas gatavības nodrošināšanā veido lielāko kopš Aukstā kara beigām. Attiecībā uz NATO
paplašināšanos noteicošais faktors Lielbritānijas pozīcijā ir NATO gatavība uzņemt jaunus biedrus un šāda lēmuma
iespējamā ietekme uz vispārējo alianses drošību un stabilitāti. Vienlaikus Lielbritānijas sabiedrības atbalsts Ukrainas
dalībai NATO un ES Pew research center 2015. gada jūnijā veiktajā aptaujā ir viens no augstākajiem aptaujāto NATO
dalībvalstu vidū, to atbalstot virs 50% sabiedrības.8 Lielbritānija piedalās arī Defence Education Enhancement Program
(turpmāk tekstā – DEEP), NATO profesionālas attīstības programmā ar Ukrainu un NATO Vadības, kontroles,
komunikācijas un datorsistēmu trasta fondā. Turklāt jānorāda, ka arī Lielbritānijā aktuālas ir bijušas diskusijas par iespēju
piegādāt Ukrainai ieročus, taču šāda versija šobrīd noraidīta, ņemot vērā, ka šāds solis varētu veicināt krīzes eskalāciju.
Lielbritānijas aizsardzības ministrs 2015. gada jūnijā izziņojis jaunu Stratēģiskās aizsardzības un drošības apskata
(Strategic Defence and Security Review) sagatavošanu. Dokuments tiks izstrādāts līdz 2015. gada beigām. Var sagaidīt,
ka šajā dokumentā tiks piedāvāts jauns skatījums uz Lielbritānijas aizsardzības budžetu, bruņoto spēku vidējā termiņa
attīstību, kā arī sagatavoti ieteikumi par „Trident” kodolatturēšanas programmas nākotni. Šobrīd tā vēl aizvien ir
neskaidra, un to galvenokārt ietekmē atsevišķu iekšpolitisko spēku pretestība un sarežģītā stratēģiskā drošības situācija
Eiropā. Visticamāk, ka ziņojumam par pamatu tiks izmantoti nesenie parlamenta Aizsardzības komitejas sesiju
secinājumi, kuros tiek īpaši uzsvērta bīstamā asimetriskās karadarbības kombinācija ar Eiropas valstu energoatkarību.9
2015. gada jūlijā Lielbritānija paziņoja, ka pretēji agrākiem lēmumiem valsts aizsardzības tēriņiem arī turpmāk
tiks veltīti 2% no IKP. Šāds finansējuma apjoms saglabāsies līdz pat 2020. gadam, turklāt katru gadu finansējums
aizsardzībai un drošībai tiks palielināts par 0,5%.10 Šis lēmums var tikt uzskatīts par vienu no būtiskākajiem pēdējā laika
pavērsieniem Eiropas drošības kontekstā. Aizsardzības budžeta nostiprināšana norāda uz Lielbritānijas apņemšanos
atgriezties pilntiesīgas Eiropas lielvaras statusā. Visticamāk tuvākajos gados galvenais uzsvars Lielbritānijas bruņoto
spēku attīstībā tiks vērsts uz bruņoto spēku skaitlisku palielināšanu, kas šobrīd tiek lēsts nepietiekams, lai risinātu plašo
un pakāpeniski pieaugošo draudu spektru. Šī lēmuma rezultātā, ASV spēku šobrīd dominējošā loma, iespējams, var tikt
papildināta ar Lielbritānijas nozīmīgāku lomu Eiropas drošībā.
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„Britain extends commitment to NATO reassurance in Eastern Europe”, http://uk.reuters.com/article/2015/06/21/uk-britain-defencenato-idUKKBN0P10EN20150621, Jun 21, 2015
8 Katie Simmons, Bruce Strokes et al., „NATO Publics Blame Russia for Ukrainian Crisis, but Reluctant to Provide Military Aid”, Pew
Research Center, 10.06.2015, http://www.pewglobal.org/2015/06/10/nato-publics-blame-russia-for-ukrainian-crisis-but-reluctant-toprovide-military-aid/
9 House of Commons, Defence Committee, Towards the Next Defence and Security Review: Part Two-NATO, Third Reprt of Session 20142015, http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201415/cmselect/cmdfence/358/358.pdf
10 Tom Mctague, ”Military budget to increase EVERY year as Osborne finally commits to Nato defence spending commitment”,
MAILONLINE, 08.07.2015, http://www.dailymail.co.uk/news/article-3153651/Military-budget-increase-year-Osborne-finally-commitsNato-defence-spending-commitment.html
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1.3. Kanāda
Konservatīvā valdība veidojusi proaktīvu Kanādas pieeju starptautiskajām attiecībām. Ukrainas krīze
demonstrējusi Konservatīvās partijas (Conservative Party of Canada) kontroli pār Kanādas ārpolitiku, panākot arī Jaunās
demokrātijas partijas (NDP) atbalstu. Premjerministrs Stīvens Hārpers bijis viens no vokālākajiem Krievijas agresijas
kritiķiem. Ukrainas krīze ieņem nozīmīgu vietu 2015. gada oktobrī gaidāmo vēlēšanu kampaņā, ņemot vērā 1,2 miljonus
lielo ukraiņu diasporu valstī. Šis fakts kombinācijā ar priekšrokas došanu drošības jautājumiem Kanādas ārpolitikā
skaidro visu politisko partiju spektra atbalstu „stiprajai” premjerministra retorikai un Kanādas pastiprinātai klātbūtnei
Eiropā, kas vērojama kopš 2015. gada februāra.11
Krievijas un Kanādas attiecības sarežģījušās jau pirms krīzes sākšanās Krievijas ambīciju Arktikā dēļ. Kanādas
politiskās autoritātes īpašu uzmanību pievērsušas tieši Krievijas militārajām mācībām ziemeļu reģionos un Kremļa
centieniem nostiprināt tos kā stratēģisku resursu bāzi Krievijas attīstībai. Situāciju sarežģī tas, ka Krievijas teritoriālās
pretenzijas Arktikā daļēji pārklājas ar Kanādas un Dānijas teritoriālajām pretenzijām. Šeit jānorāda, ka Kanādas
diplomātiskā ofensīva ieņēmusi dažādas formas: Krievijas izslēgšanas no G8 lobēšana, Kanādas vēstnieka Maskavā
atsaukšana uz konsultācijām, kā arī pastāvīgi centieni apspriest Ukrainas krīzi Arktikas Padomē.
Kanādas lēmums dziļāk iesaistīties NATO solidaritātes pasākumos iezīmējas 2015. gada otrajā pusē, kad valsts
izziņoja dalību militārajās mācībās „Trident Juncture 2015”, kā arī virsnieku nosūtīšanu uz vadības un kontroles centriem
austrumu flanga valstīs. Kanāda piedalījusies Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijās no 2014. gada septembra līdz
decembrim, kā arī nosūtījusi sešas „CF-18” kaujas lidmašīnas ar apkalpes locekļu komandām uz Rumāniju, lai veicinātu
valsts spēju trenēties ar citiem NATO partneriem. Līdz 2016. gada jūnijam Kanāda turpinās sniegt atbalstu
Austrumeiropas valstīm. Jāmin, ka 2014. gada maijā veikta aptauja, kas norāda, ka 47% Kanādas sabiedrības uzskata
Krievijas agresiju pret Ukrainu par nozīmīgu draudu globālajai drošībai un stabilitātei, kā arī izteikuši atbalstu S. Hārpera
īstenotajai „diplomātiskajai ofensīvai” pret Krieviju.12 Kanāda ieviesusi arī sankcijas, kas paredz aktīvu iesaldēšanu un
finanšu aizliegumus Krievijas biznesa pārstāvjiem un uzņēmumiem. Diskusijas par potenciālu Ukrainas bruņošanu
lielākoties bijušas aktuālas publiskajā telpā, taču šobrīd noklusušas. Kanāda ir pievienojusies valstīm, kas uz Ukrainu
nosūtījusi militāros instruktorus. Kanāda iesaistījusies arī NATO DEEP un NATO-Ukrainas Vadības, kontroles,
komunikācijas un datorsistēmu trasta fondā. Kaut arī Kanāda tradicionāli ir NATO „atvērto durvju” politikas atbalstītāja,
šobrīd netiek uzskatīts, ka Ukraina izpilda stabilas un konsolidētas demokrātiskas valsts kritērijus. Kanādas aktīva
iesaistīšanās Ukrainas krīzes risināšanā potenciāli veido jaunu posmu valsts līdz tam salīdzinoši rezervētajā pieejā NATO
aktivitātēm.
Par nozīmīgāko stratēģisko konceptu asimetriskās karadarbības apkarošanai 2014. gadā var nosaukt pieņemto
Drošības plānu kritiskās infrastruktūras aizsardzībai 2014.–2017. gadam, kas paredz fiziskās infrastruktūras aizsardzību,
tai skaitā kiberdrošības mehānismu izveidošanu.13 Kanādas valdība uzņēmusies papildu līdzekļus investēt 2012. gadā
izdotajā Kanādas kiberdrošības stratēģijā, lai nodrošinātu tīklu pretestību pret iespējamiem uzbrukumiem. Valsts
apstiprinājusi arī Pretterorisma likumu, kas papildina līdz šim eksistējušo likumdošanas satvaru un paredz jaunu,
nozīmīgu mehānismu izveidošanu efektīvai terorisma apkarošanai.14 Arī Kanādas armija izrādījusi interesi par nākotnes
11

Steven Chase, „Canada to send 200 troops to Ukraine as early as June for training mission”, The Globe and Mai, 14.04.2015,
www.theglobeandmai.com/news/politics/canada-preoarubg -to-join-us-and-britain-in-training-ukrainian-troops/article23920936/)/
12 Ukraine Crisis: Poll shows American, British & Canadan appetite for economic sanctions high, Angus Reid Global, 2014,
http://angusreidglobal.com/wp-content/uploads/2014/05/ARG-Ukraine-survey-May-20141.pdf
13 Public Safety Canada, Action Plan for Critical Infrastructure (2014-2017), www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/oblctns/pln-crtck-nfrstrctr2014-17/index/eng.aspx
14 „Harper government welcomes the Royal Assent of the Anti-terrrism Act, 2015”, News.ca, 18.05.2014, www.news.gc.ca/web/articleen.do?nid=988629
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karadarbību: Aizsardzības ministrija pasūtījusi pētījumus, kas skaidro jaunā spēku līdzsvara un asimetriskās karadarbības
ietekmi uz globālo drošību, sniedz padziļinātu ieskatu par „nākotnes karu”, tā mijiedarbību ar tehnoloģiju,
nepieciešamajām prasmēm un konsekventi – ietekmi uz aizsardzības plānošanu 21. gadsimtā.15
Kanāda ir viena no NATO valstīm, kas pēc Velsas samita aizsardzības budžetu nav mainījusi, tam sasniedzot
1,0% no IKP. Tomēr gada sākumā valsts autoritātes paziņojušas, ka 2017. gadā valsts sāks palielināt aizsardzības budžetu
par 3% ikgadēji. Kanādas militārās autoritātes īpaši uzsver jūras spēku modernizāciju, savukārt NATO kontekstā par
īpašu prioritāti valsts uzskata alianses krīzes atbildes mehānismu izveidošanu.

1.4. Dānija
Dānijas iekšpolitiskās diskusijas par Krievijas-NATO attiecībām raksturo vienprātība: politiskās frakcijas uzsver
nepieciešamību ievērot starptautisko likumu un demokrātiskās normas. Austrumu partnerības valstu nākotne ir kļuvusi
par vienu no Dānijas ārpolitikas diskusijas svarīgiem jautājumiem. Atsevišķi spēki, piemēram, koalīcijas Dānijas Tautas
partija (DPP), kas veido trešo lielāko politisko spēku valstī, izmantojusi iespēju, lai kritizētu ES nekonsekvento politiku
pret Austrumu partnerības valstīm, tomēr arī izteikusi bažas, ka potenciāla Ukrainas asociācija varētu palielināt
imigrantu skaitu valstī. Vienlaikus šī partija līdztekus Liberālajai partijai (Venstre) un lielākajam opozīcijas spēkam
Sociāldemokrātiskajai partijai (Socialdemokratie) izteikusi nedalītu atbalstu Ukrainas teritoriālajai integritātei un
suverenitātei.16
Dānijas stingro reakciju veicinājuši vairāki faktori. Dānija ir nodrošinājusi ekonomisko un enerģētisko
neatkarību no Krievijas. Enerģētiskā drošība kopumā tiek uzskatīta par noteicošu elementu kontinenta militārā
apdraudējuma samazināšanai, tāpēc Eiropai jāmeklē risinājums, kā īstenot energodiversifikācijas stratēģijas.17 DānijasKrievijas attiecības ir sarežģījušas savstarpējās teritoriālās pretenzijas Arktikā. Dānija tika arī „ierauta” Ukrainas krīzē
Krievijas „kodoldiplomātijas” dēļ pēc Dānijas lēmuma izvietot NATO atturēšanas sistēmas tās teritoriālajos ūdeņos.18.
Līdztekus Lielbritānijai Dānija bija viena no pirmajām valstīm, kas apsolīja sniegt savu atbalstu NATO austrumu
flanga valstīm un sniegusi vienu no lielākajiem ieguldījumiem Baltijas valstu stiprināšanā. Valsts darbojusies Baltijas
gaisa telpas patrulēšanas misijās no 2014. gada maija līdz augustam. Dānijas aktivitāti var skaidrot ne tikai ar
transatlantisko pozīciju, bet arī faktu, ka tā bija viena no aktīvākajām Baltijas valstu uzņemšanas NATO atbalstītājām.
Dānija ir arī ilgstoši aktīva starptautisko misiju dalībniece, jo uzsver nepieciešamību aizstāvēt savas intereses ārpus valsts
robežām, kas var palīdzēt risināt arī nacionālās aizsardzības problēmas. Dānija kļuvusi par vienu no valstīm, kas aktīvi
iesaistījusies Ziemeļvalstu aizsardzības sadarbības programmā (turpmāk tekstā – NORDEFCO) reģiona savstarpējās
sadarbības veicināšanā, vienojoties par savstarpēju palīdzību arī ar Baltijas valstīm. Dānijas autoritātes aizsākušas arī
sadarbību ar Ukrainas plašsaziņas līdzekļiem, cilvēktiesību aizstāvības organizācijām un pilsonisko sabiedrību.19 Valsts
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National Defence and the Canadian Armed Forces, Defence Team Engagement Priorities, www.forces.gc.ca/en/training-paideducation/priorities.page
16 Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, „Danish liberals discuss the situation in Ukraine”, 15.12.2014,
http://www.aldeparty.eu/en/news/danish-liberals-discuss-situation-ukraine
17 Ministry of Foreign Affairs of Denmark, „Key Energy Decisions Are Called For”, http://um.dk/en/about-us/the-ministers/minister-offoreign-affairs/martin-lidegaard-speeches-and-articles/key-energy-decisions-are-called-for/
18 „Denmark could become target of Russian uclear weapons, ambassador warns”, Die Welt, 22.03.2015, http://www.dw.de/denmarkcould-become-target-of-russian-nuclear-weapons-ambassador-warns/a-18332777
19 Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Denmark supports the establishment of the new Public Broadcasting Service in Ukraine,
01.03.2015, http://um.dk/en/danida-en/activities/technical-advisory-services/events/newsdisplaypage/?newsID=74D18A7D-0698-4DDFB411-C95F81813F2F
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atvērusi arī vienotu Dānijas-Ukrainas Enerģētikas centru Kijevā.20 Dānijas aktīvā iesaiste Ukrainā norāda uz valsts
ieinteresētību Austrumu reģionu stiprināšanā pret Krievijas „ietekmes” un militāro operāciju kombināciju. Tomēr
vienlaikus jānorāda, ka Dānija neatbalsta Ukrainas uzņemšanu NATO, jo valsts neizpilda uzņemšanas kritērijus un tās
potenciāla integrēšana tiek uzskatīta par risku Eiroatlantiskās telpas stabilitātei.
Ukrainas krīzes kontekstā nozīmīgākās izmaiņas valsts stratēģiskajā domāšanā ir fakts, ka Dānijas aizsardzības
plānošanas procesā no jauna jāiekļauj Krievija kā potenciāls draudu faktors. Ņemot vērā Dānijas amatpersonu uzsvērto
nepieciešamību veidot starptautiskus formātus, kas ļautu Eiropas valstīm apkarot hibrīddraudus, turpmākajos gados no
valsts var sagaidīt aktīvu iesaisti šādu projektu veicināšanā.21 To pierāda arī 2015. gada februārī izdotā Kibernētikas un
informācijas drošības stratēģija, kas paredz nepieciešamību uzlabot eksistējošo kiberdrošības infrastruktūru, lai
nodrošinātu likuma varu un profesionālo brīvību.22
Dānijas aizsardzības budžets 2014. un 2015. gadā saglabājies nemainīgs un sasniedz 1,2% no IKP, kas
skaidrojams ar ieilgušajām diskusijām par aizsardzības budžeta efektivizēšanu. Vienlaikus pēc Velsas samita Dānijas
Aizsardzības ministrija norādījusi, ka pēc 2016. gada Dānijas aizsardzības budžets piedzīvos kāpjošu dinamiku.23
Vērienīgas bruņoto spēku reformas Dānijā sāktas jau 2012. gadā, un Ukrainas krīze līdz šim būtiski nav ietekmējusi šo
reformu saturu. Reformas, kas aprakstītas Dānijas aizsardzības nolīgumā laika posmam no 2013. līdz 2017. gadam,24 ir
vērstas uz kaujas spēju paaugstināšanu, administratīvo izdevumu samazināšanu, kiberaizsardzības spēju veidošanu un
atbilstošu bruņoto spēku klātbūtnes nodrošināšanu Arktikā. Turklāt pakāpeniski tiek samazināts obligātā militārā
dienesta karavīru īpatsvars. Diskusijas par korekcijām reformu gaitā pagaidām notiek tikai stratēģiskā un politiskā
līmenī. Galvenās izmaiņas visticamāk skars mācību scenārijus, vairāk pievēršoties kaujas uzdevumiem, kas orientēti uz
valsts aizsardzību. Papildu tam visticamāk Dānijas bruņotie spēki saņems uzdevumu palielināt sadarbību ar NATO
sabiedrotajiem, kā arī ar programmas „Partnerattiecības mieram” valstīm.25

1.5. Norvēģija
Opozīcijas un koalīcijas samērs parlamentā ir līdzvērtīgs, taču lielākās no partijām raksturo spēcīgs atbalsts
Norvēģijas transatlantiskajai orientācijai un pienākumiem. Norvēģijas koalīcijas partijas– Konservatīvā partija (Hoyre)
un Progresa partija (PrP), un koalīciju atbalstošās partijas – Kristīgo demokrātu partija un Liberālā partija, ir atbalstījušas
solidaritāti NATO ietvaros, kā arī stingri nosodīja Krievijas rīcību kā starptautisko normu pārkāpumu.26 Papildus
jānorāda, ka valsts aizsardzības sektora stiprināšana kā prioritāte pastāvējusi jau pēdējās desmitgades laikā, kad
aktualizējies Arktikas reģiona un Krievijas teritoriālo pretenziju jautājums.
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Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, Ukraine and Denmark inaugurated the joint Energy Center in Kyiv, 29.04.2015,
http://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/35875-ukrajina-ta-danija-zapochatkuvali-dijalynisty-spilynogo-jenergetichnogocentru-v-kijevi
21 Alastir Scruutton and Sabina Zawadzki, „EU must prepare for Russia’s „hybrid warfare”, Reuters, 27.10.2014,
http://www.reuters.com/article/2014/10/27/us-ukraine-crisis-denmark-idUSKBN0IG1XM20141027
22 European Union Agency for Netowrk and Information Security, The Danish Cyber and Information Secuity Strategy, Centre for Cyber
Security, February 2015, https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-security-strategiesncsss/DK_NCSS.pdf
23 Gerard O’Dwyer and Jarsolaw Adamowski, „Ukraine Crisis Revives Spending From Nordic Countries”, Defense News, 14.06.2014,
http://archive.defensenews.com/article/20140614/DEFREG/306140020/Ukraine-Crisis-Revives-Spending-From-Nordics-E-Europe
24 Defense Ministry of Denmark, Danish Defence Agreement 2013-2017, 2013,
http://www.fmn.dk/eng/allabout/Documents/TheDanishDefenceAgrement2013-2017english-version.pdf
25 U. Romanova intervija ar Dānijas bruņoto spēku virsnieku, 23.07.2015.
26 „Europe’s leaders at UN Assembly focus on Ukraine crisis, ISIL militants, United Nations News Centre, 25.09.2014,
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48857#.VWt1Nfntmko
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Kopš 2013. gada augusta vēlēšanām Norvēģijas valdības pozīciju raksturo atbalsts NATO kolektīvās drošības
stiprināšanai un krīzes situāciju risināšanai globālā mērogā. Norvēģija uzsvērusi NATO reģionālās aizsardzības spējas
stiprināšanu, kas koncentrējas uz abām Ukrainas krīzes radītajām problēmsituācijām – Baltijas un Ziemeļu reģiona
stabilizēšanu. Reaģējot uz Ukrainas krīzi, 2015. gada martā Norvēģija veikusi arī nacionālo bruņoto spēku militāro
vingrinājumu „Joint Viking” – lielāko Norvēģijas nacionālo bruņoto spēku vingrinājumu 50 gadu laikā uz Krievijas
robežas. Valsts uzņēmusi apjomīgus NATO solidaritātes un militāro spēju demonstrēšanas pasākumus ar vairāku
tūkstošu kaujinieku dalību 2014. gada martā papildus pretzemūdeņu vingrinājumiem „Dynamic Mongoose” 2015. gada
maijā, tā kļūstot par „atbildes platformu” NATO aktivitāšu izvēršanai pie Krievijas robežām kontinenta Ziemeļu daļās.
Tāpat no 2015. gada maija līdz augustam Norvēģija uzņēmusies vadošo lomu Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijās.
Norvēģijas prezidentūras laikā NORDEFCO 2014. gadā Ukrainas krīze nosaukta par centrālo iemeslu Eiropas
destabilizācijai, kā rezultātā nepieciešama piemērošanās jaunajai situācijai. Norvēģijas pastiprināto sadarbību ar
Zviedriju un Somiju var uzskatīt par nozīmīgu ieguldījumu arī NATO un šo partneru attiecībās.27 2015. gada 10. aprīlī tika
parakstīta arī vienota deklarācija, kas paredz Baltijas valstu un NORDEFCO savstarpēju sadarbību;28 Ziemeļu reģiona
aizsardzības prioritāšu savstarpēja savietojamība var būt nozīmīgs instruments Baltijas jūras reģiona stabilizēšanai
kopumā. Norvēģija pievienojās arī ES valstu sankcijām, kā arī pārtrauca visu militāro sadarbību ar Krieviju un atcēla
vairākas nozīmīgas savstarpējās vizītes. Valsts piedalās arī NATO-Ukrainas Militāro karjeru menedžmenta trasta fondā.
Tomēr jānorāda, ka Norvēģija tradicionāli saglabā skeptisku viedokli par NATO paplašināšanos, tāpēc Ukrainas
uzņemšana aliansē šobrīd nav tās dienas kārtībā.
2015. gadā tika publiskots Aizsardzības ministrijas pasūtīts pētījums, kas visticamāk noteiks Norvēģijas drošības
politikas tendences un militāro spēju attīstības virzienus. Dokumentā ieteiktās prioritātes iekļauj izlūkošanas spēju
pilnveidošanu, vadības un kontroles sistēmas uzlabošanu, nodrošinot ātru lēmumu pieņemšanas procesu krīzes
situācijās, kā arī saliedētību ar sabiedrotajiem. Uzsvērta nepieciešamība veikt esošā militārā ekipējuma modernizāciju.
Norādīts, ka Krievija būs Norvēģijas drošības politikas centrālais faktors.29 Savukārt 2014. gada Norvēģijas bruņoto
spēku ikgadējā ziņojumā norādīts, ka papildus spēku modernizācijai ir nepieciešamas būtiskas investīcijas teritoriālās
aizsardzības sistēmas atjaunošanai. Nākamais lielākais militārās spējas paaugstinošais ieguldījums ir Norvēģijas
zemūdens flotes atjaunošana. Daļa obligātā dienesta karavīru tiks aizstāta ar algotiem profesionāļiem, un samazināts
bruņoto spēku administratīvais aparāts.30
Ukrainas krīze ir izraisījusi „pārdomu periodu” Norvēģijas aizsardzības sektorā: Norvēģija ir viena no valstīm,
kuras aizsardzības budžetu jau 2014. gadā iezīmē kāpums par 0,1%, 2015. gadā tam saglabājoties nemainīgam – 1,5%
no IKP. Norvēģijas Aizsardzības ministrijas ziņojums, publicēts 2015. gada 28. aprīlī, norāda, ka valsts līdzekļus ieguldīs
mobilitātes un pretgaisa spēju modernizēšanā.31 Jānorāda, ka Norvēģija aktivitātes izvērsusi arī Tālo Ziemeļu bataljonu
ekipējuma modernizēšanai: Orlandas un Evenesas bāzes tiks izmantotas par galvenajām „F-35” bāzēm un mācību laikā

27Nordic

Defense Cooperation, Annual Report 2014, http://www.nordefco.org/Files/NORDEFCO_arsrapport_2014.pdf
„Reaģējot uz Krievijas agresiju, Ziemeļvalstis paplašina militāro sadarbību, tostarp ar Baltijas valstīm”, Sargs.lv, 18.04.2015,
http://www.sargs.lv/Zinas/Baltija/2015/04/10-02.aspx#lastcomment
29 „Experts: ‘Increase defense spending’”, newsinenglish.no, 28.04.2015, http://www.newsinenglish.no/2015/04/28/experts-increasedefense-spending/,
30 Gerard O'Dwyer, „Report: Norway Needs Budget, Manpower Boost’”, DefenceNews, 11.03.2015,
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/budget/2015/04/11/norway-russia-annual-report-armed-forces-manpowerbudget-procurement-aircraft-ships/25574939/
31 Denitsa Saynova, Ian Kearns, „The Wales Pledge Revisited: A Preliminary Analysis of 2015 Budget Decisions in NATO Member States”,
European Leadership Network, February 2015,
http://www.europeanleadershipnetwork.org/medialibrary/2015/02/20/04389e1d/ELN%20NATO%20Budgets%20Brief.pdf
28
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tajās uzturēsies NATO lidaparāti. Bruņotie spēki šajās bāzēs tiks aprīkoti ar „zeme-gaiss” raķešu sistēmām. Norvēģija
šobrīd veido arī profesionālu ātrās reaģēšanas vienību aktivitātēm Arktikas apstākļos.32

2. KONSTRUKTĪVI INTEGRĒJOŠĀ RĪCĪBPOLITIKAS GRUPA
Grupas valstu – Vācijas, Francijas, Nīderlandes, Beļģijas, Luksemburgas un Horvātijas – centrālā iezīme ir
piekrišana idejai, ka attiecību normalizēšana ar Krieviju būs iespējama tikai ar nosacījumu, ka tā pieturēsies pie
Minskas protokolu noteikumiem. Valstis izteikušas beznosacījumu atbalstu visām trim ES piemērotajām sankciju
paketēm un izmantojušas tās kā diplomātiskā spiediena instrumentu, lai panāktu konflikta deeskalāciju.
Diplomātisko pieeju valstis papildina ar solidaritātes aktivitātēm alianses ietvaros, tai skaitā Baltijas valstu
stiprināšanas aktivitātēm, kas sevišķi spilgti izpaužas Vācijas gadījumā. Pēc grupas dalībnieču aktivitāšu izpētes
var secināt, ka Krievijas ekonomiskais svars ir bijis nozīmīgs Eiropas valstu reakcijas noteikšanā (Francijas, daļēji
Beļģijas ārpolitikā), taču līdz šim tas ticis pārvērtēts (par ko liecina Vācijas un Nīderlandes rīcībpolitika). Valstis šai
grupai raksturīgo pieeju spējušas īstenot, jo tās raksturo „ekonomiskā vara” jeb spēja un vēlēšanās meklēt
alternatīvas Krievijai. Grupas dalībnieces iestājas pret iespējamību piegādāt Ukrainai ieročus, lai cīnītos pret
krievisko separātistu grupējumiem valsts Austrumu teritorijās, jo diplomātijas un sankciju kombināciju uzskata par
efektīvāko instrumentu krīzes deeskalācijai. Valstu aizsardzības budžetus 2014. un 2015. gadā raksturo nemainīga
dinamika, kaut arī valstis izteikušas apņēmību tos palielināt līdz NATO Eiropas dalībvalstu „vidējam līmenim” (1,5%
no IKP) vai pat līdz 2% līmenim.

2.1. Vācija
Vācijas Sociāldemokrātiskās partijas (SDP) pozīcija raksturojama kā mazāk proaktīva un „Krievijai
draudzīgāka” nekā Kristīgo demokrātu apvienības (CDU), tomēr abu partiju nostāju raksturo skaidri artikulēts
Krievijas nosodījums un potenciāla attiecību normalizācija tikai pēc visaptveroša dialoga uzturēšanas. Uz
ilgtermiņa pārmaiņām Vācijas-Krievijas attiecībās, kā rezultātā sagaidāma sadarbības samazināšanās, norāda arī
„Zaļo” (Bündnis 90/Die Grünen) atbalsts valsts īstenotajai politikai.
Līdz Ukrainas krīzes sākumam Vācijas-Krievijas savstarpējās attiecības raksturoja „Ostpolitik” vai
rapprochement caur ekonomisku sadarbību. Tomēr Ukrainas krīze mainījusi Vācijas pozīciju starptautiskajās
attiecībās – tā kļuvusi par ekonomisku un politisku līderi. Valsti raksturo stingra pozīcija, kuru atspoguļo politiķu
konsekventā retorika un sankciju atbalstīšana, un vienlaikus diplomātiska pieeja krīzes risināšanai, kā arī „Eiropas
vērtību”, starptautiskā likuma un kompromisa pieeja. Vācijas ārlietu ministrs Franks V. Šteinmejers bija viens no
pirmajiem, kas pieprasīja Krievijas izslēgšanu no G8 formāta.33 ES kontekstā Vācija aktīvi atbalstījusi ES Trešās
enerģijas paketes ieviešanu, lai atvērtu iespēju energoresursu tirgu liberalizācijai, kas konsekventi samazinātu arī
Krievijas nacionalizēto uzņēmumu aktivitāti. Vācijas nozīmīgākais ieguldījums Rietumu „diplomātiskās ofensīvas”
īstenošanā saistāms ar EDSO trīspusīgās kontaktgrupas Ukrainā veidošanu un Normandijas formāta vadīšanu. ES
kontekstā nozīmīgs bijis Francijas-Vācijas tandēms, kā arī atklāsme, ka Krievijas politiskā un ekonomiskā ietekme
uz Vāciju ilgstoši tikusi pārvērtēta. Berlīnes acīs ES kā „pilsoniskās varas” spēlētājs ir vērtīgāks instruments NATO
32

„Norvēģijas prioritāte – Tālo Ziemeļu aizsardzības spēju stiprināšana”, Sargs.lv, 16.03.2015, www.sargs.lv/lv/zinas/baltija/2015/03/1601.aspx#CommentBlockPart.
33 „Chancellor Merkel outlines German polisiton ahead of EU summit on Crimea”, Die Welt, 20.03.2014, http://www.dw.de/chancellormerkel-outlines-german-position-ahead-of-eu-summit-on-crimea/a-17509625
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krīzes risināšanai. Atšķirībā no Francijas, kuras iekšpolitikā dominē biznesa intereses, Vācijas biznesa apvienības
pakārtotas politiskajiem lēmumiem, ko pierāda arodbiedrību „klusējošā piekrišana” sankciju ieviešanai.
Neatkarīgi no fakta, ka Vācija Ukrainas krīzes kontekstā par prioritāti izvirzījusi diplomātiska risinājuma
meklēšanu, 2015. gadā valsts iesaistīja vairākus tūkstošus karavīru NATO solidaritātes vingrinājumu īstenošanai.
Jāuzsver, ka Vācijas ieguldījums NATO austrumu flanga valstu pārapdrošināšanā ir ievērojami audzis kopš 2014.
gada. Šī ir nozīmīga dinamika, ņemot vērā Vācijas līdz šim izteikti „nemilitāro” pieeju drošības jautājumiem. Vācija
2015. gadā vadīs arī NATO Augstas kaujas gatavības spēkus. Vācija aktīvi iesaistījusies arī NATO solidaritātes
pasākumu ietvaros rīkotajos vingrinājumos Baltijas teritorijā, tai skaitā „BALTOPS 2014”, „Summer Shield XII”,
„Saber Strike 2015”, „BALTOPS 2015”, kā arī treniņlidojumos Baltijas valstu gaisa telpā 2015. gada aprīlī un Baltijas
gaisa telpas patrulēšanas misijās. Vācija arī 2016. gadā plāno aktīvi iesaistīties NATO organizētajos vingrinājumos
Baltijas valstīs.34
NATO paplašināšanās kontekstā Vācija primāri atbalsta Maķedonijas tuvināšanos aliansei. Vācijas acīs
Ukrainas dalība NATO un ES nav reālistisks mērķis, jo tā vēlas izvairīties no tālākas konfrontācijas ar Krieviju tās
ģeopolitisko interešu dēļ. To pierāda arī zemais Ukrainas pievienošanās NATO un ES atbalsts sabiedrībā – Pew
research center veiktajā aptaujā tas ir otrais zemākais septiņu NATO lielvaru vidū, respektīvi, 36% un 41%.35
Nosodīta arī ideja par ieroču piegādi Ukrainai, norādot, ka šāda izvēle būtu jāizdara arī citām Eiropas valstīm. Vācija
bija viena no pirmajām NATO valstīm, kas norādīja, ka nepieciešams pārtraukt NATO-Krievijas stratēģisko dialogu
līdz Ukrainā tiks sasniegts kompromiss. Šajā gadījumā jānorāda, ka starptautisko formātu darbības pārtraukšana
kombinācijā ar izmaiņām Vācijas iekšpolitisko spēlētāju attieksmē pret Krieviju norāda, ka Vācija zemu vērtē ESKrievijas un NATO-Krievijas stratēģisko dialogu vērtību un apzinās Krievijas „ietekmes sfēru” pasaules skatījumu.36
Vācijas amatpersonas šobrīd ir jaunas Drošības baltās grāmatas sagatavošanas posmā. Baltās grāmatas
veidošana tika izsludināta kā tieša atbilde uz stratēģiskās vides izmaiņām – radikālisma Tuvajos Austrumos un Eiropā un
Krievijas agresijas pret Ukrainu dēļ. Aizsardzības ministrija publicējusi 2016. gadā iznākošā dokumenta tēzes, kas ietver
kiberdrošības nodrošināšanu un hibrīddestabilizācijas metožu izplatīšanas ierobežošanu digitālajā vidē, kā arī kinētisku
hibrīdkara izpausmju apkarošanu.37 Var sagaidīt, ka, atbilstoši prezidenta Joahima Glauka un Franka V. Šteinmejera
izteikumiem Minhenes Drošības konferencē, dokuments izziņos Vācijas gatavību uzņemties lielāku lomu stabilitātes
nodrošināšanai Eiropā un starptautiski. Dokuments iekļaus stratēģiskās vides izvērtējumu un arī primāros uzdevumus
Vācijas bruņoto spēku tehniskās kapacitātes uzlabošanai.
Vācijas īstermiņa prioritāšu sarakstā nonākusi valsts pašaizsardzības spēju uzlabošana: parlaments 2015. gada
21. novembrī apstiprinājis Francijas un Vācijas kopīgo projektu – „Leopard III Kampfpanzer” kaujas tanku kopīgu
būvniecību.38 Aizsardzības ministre 2015. gada janvārī piedāvājusi arī ambiciozu modernizācijas plānu, kas iekļauj spēku
palielināšanu un efektivizēšanu. Šāds lēmums pieņemts pēc inspekcijas Vācijas bruņotajos spēkos. Audits atklāj

34

„Germany will deploy rotating infantry troops to Estonia in 2016”, The Batlic Times, 19.05.2015,
http://www.baltictimes.com/germany_will_deploy_rotating_infantry_troops_to_estonia_in_2016/
35 Katie Simmons, Bruce Strokes et al., „NATO Publics Blame Russia for Ukrainian Crisis, but Reluctant to Provide Military Aid”, Pew Research
Center, 10.06.2015, http://www.pewglobal.org/2015/06/10/nato-publics-blame-russia-for-ukrainian-crisis-but-reluctant-to-providemilitary-aid/
36 „IMF loan conditional on truce in Ukraine”, Die Welt, 10.03.2015, http://www.dw.de/imf-loan-conditional-on-truce-in-ukraine/a18306692
37 Bundesministerium der Verteidigung, Thesen zum Beisbuch,
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pNyydL3y1Mzi4qTS5Ay9kozU4tQ8_YJsR0UAK
3TXYA!!/
38 Deutscher Bundestag, 18. Wahlperiode, Enruf eines Gesetzes uder die Feststellung des Bundeshaushaltsplans fur das Huaushaltsjahr
2015, 21.222014, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/028/1802825.pdf
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novecojuša ekipējuma esamību, rezerves daļu trūkumu un nepilnības materiāltehnisko līdzekļu dokumentācijā.39
Bundestāga 2015. gada marta sesijās apstiprināta arī militārā budžeta palielināšana laika posmā no 2016. gada līdz
2020. gadam, tuvojoties 2% no IKP. Tomēr 2015. gada Vācijas aizsardzības budžets palicis nemainīgs jau trešo gadu un
sasniedz 1,2% no IKP.

2.2. Francija
Francijas iekšpolitisko spektru raksturo ļoti atšķirīgi viedokļi par nepieciešamo reakciju uz Ukrainas krīzi:
Sociālistu partija (PS) nosodījusi Krievijas rīcību, taču atkārtoti norādījusi, ka nepieciešams sasniegt risinājumu, kas
apmierina visas iesaistītās puses. Savukārt Populārās kustības (UMP) pārstāvji kritizējuši Franciju par nespēju uzņemties
līderpozīciju krīzes risināšanā, kā arī vilcināšanos par „Mistral” helikopteru bāzes kuģu vienošanās laušanu.40
Konsekventi Francijas pozīcijas un opozīcijas viedokli raksturo kritika par valsts nespēju iesaistīties krīzes risināšanā,
samazinot valsts starptautisko prestižu. Radikāli labējās partijas, tai skaitā Nacionālā fronte (FN), krīzi
instrumentalizējušas tām raksturīgās eiroskeptiskās pozīcijas popularizēšanai.
Francijas rīcību Ukrainas krīzes kontekstā raksturo duāla pozīcija: no vienas puses, spēcīgā ES KĀDP
dienaskārtības atbalstā un diplomātiska tandēma ar Vāciju veidošanā, bet, no otras puses, – īpašo attiecību saglabāšanā
ar Krieviju. Sankciju ieviešanas atstātā ietekme uz tautsaimniecību bija viens no apspriestākajiem tematiem Francijas
politiskajā un plašsaziņas līdzekļu diskursā. Francijas ārpolitika liecina, ka Ukrainas krīzi tā nevēlas risināt tikai ar
militāriem līdzekļiem un NATO palīdzību – attiecības ar Krieviju tā uzskata par pietiekami svarīgām, lai meklētu
diplomātisku risinājumu. Francija bija pirmā Eiropas valsts, kas jau 2014. gada 2. martā neilgi pēc „mazo, zaļo vīriņu”
parādīšanās pieprasīja Krievijas dalības G8 grupā pārtraukšanu, kā arī vairākkārt izteica brīdinājumus par sankciju
pastiprināšanu.41 Par „tirgošanās” instrumentu izmantoti arī „Mistral” klases helikopteru bāzes kuģi – to pārdošana
atlikta 2014. gada septembrī, taču oficiāli vienošanās atcelta tikai 2015. gada augustā, kad sasniegts arī kompromiss par
Francijas kompensācijas Krievijai apmēru.42 Te jānorāda, ka par spīti plašajām diskusijām par līguma laušanas nodarīto
ekonomisko kaitējumu Francijas aizsardzības industrijai, līdztekus jautājumiem, kas saistīti ar industrijas reputāciju,
helikopteru bāzes kuģu piegāde Krievijai sniegtu ieguldījumu Austrumvidusjūras, Klusā okeāna un Melnās jūras flotes
operācijām, kas neizslēdz iespēju, ka tie tiktu izmantoti arī operācijās pie Ukrainas krastiem. Vienlaikus jānorāda, ka
Francija bijusi uzmanīga arī attiecībā uz Ukrainu: pirms palīdzības piegādes Ukrainai Francijas pārstāvji norādīja uz
nepieciešamību sagaidīt 2014. gada maija vēlēšanu rezultātu, lai nepieļautu Krievijas tālāku atsvešināšanos. No tā
jāsecina, ka Francijas acīs drošība un stabilitāte Eiropā bez Krievijas nav iespējama. Fransuā Olands norādījis arī, ka
Ukrainas dalība ES un NATO šobrīd nav organizācijām aktuāls temats, līdz ar to iezīmējot Francijai raksturīgo centraperifērijas pieeju Rietumiem kā Atlantisko struktūru kodolam. Francijas ārpolitiskā prioritāte ir Dienvidu partnerība un
krīze Lībijā, Centrālāfrikas Republikā, Sīrijā un Mali. Te jānorāda, ka liela ietekme uz sabiedrību Francijā ir domnīcām
(piemēram, Institut pour la Démocratie et la Cooperation) vai plašsaziņas līdzekļu kanāliem (RT, Sputnik France), kas
nereti pauž uzskatus, ko var uztvert kā prokrieviskus. Francijas iekšpolitiskās diskusijas ietekmējušas arī biznesa
intereses, piemēram, uzņēmuma „Total” vadītājs Kristofs de Maržerī norādījis, ka sankcijas pret Krieviju ir „netaisnīgas
39 „Van de Leyen catches more flank over German defense troubles”, Die Welt, 13.10.2014, http://www.dw.com/en/von-der-leyen-catches-

more-flak-over-german-defense-troubles/a-17989911
40 „La Maire (UMP): Hollande „un peu perdu” sur la crise ukrainienne”, Le Point, 02.02.014, http://www.lepoint.fr/politique/le-maireump-hollande-un-peu-perdu-sur-la-crise-ukrainienne-02-03-2014-1797059_20.php
41 „France: More Russia sanctions if Ukraine port attacked”, Al Jazeera, 25.02.2015,
http://www.aljazeera.com/news/europe/2015/02/france-russia-sanctions-ukraine-port-attacked-150225081052277.html
42“Hollande eyes end to Russiasanctions,r ules out solo action in Libya”, France24, 05.01.2015, http://www.france24.com/en/20150105france-hollande-russia-sanctions-putin-ukraine-libya-intervention-greece-syriza
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un pretrunīgas”; šos izteikumus atbalstījušas arī citas biznesa grupas un arodbiedrības dažādās Krievijas-Francijas
biznesa platformās.43
Francija reaģējusi arī uz NATO 5. panta sniegto garantiju saturu, uzņemoties NATO Ātro reakcijas spēku
44
vadību. Francija piešķīrusi četras kaujas lidmašīnas Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misiju īstenošanai. Tomēr
saņemtais atbalsts no Francijas ir ļoti neliels proporcionāli valsts militārajai kapacitātei, ko iespējams skaidrot gan ar
nacionālās, gan aizjūru drošības draudiem citos reģionos. Šeit jāmin, ka neatkarīgi no Francijas politiķu kategoriskās
nostājas pret Ukrainas uzņemšanu NATO un NATO paplašināšanos, Pew research center izdarītā aptauja norāda, ka
sabiedrības atbalsts Ukrainas dalībai NATO un ES ir relatīvi augsts – 55% un 46%.45 Tomēr Francijas sniegtā humānā
atbalsta un NATO praktiskā atbalsta Ukrainai DEEP ietvaros apmērs var tikt vērtēts kā pieticīgs.
Stratēģiskās domas izmaiņas Francijā iezīmē 2015. gadā pārskatītais „Likumprojekts par militāro programmu”,
kas tika pieņemts jau 2013. gadā. Galvenais iemesls likumprojekta pārskatīšanai ir piedzīvotie terora akti Parīzē, kā arī
„teroristisko šūniņu” aktivitātes Francijas teritorijā, kas izraisījuši nopietnu iekšpolitiskās drošības pastiprināšanas
kampaņu. Projekta pārskats paredz militārā budžeta palielināšanu laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam, kā arī
vairākas nozīmīgas bruņoto spēku reformas: armijas rezerves reformu, rezervistu atalgojuma struktūras reformu, kā arī
kritiskā ekipējuma atjaunošanu un nodrošināšanu (tai skaitā ekipējuma izlūkdienestu un speciālo spēku vajadzībām,
jūras spēku un gaisa spēku ekipējuma iegādi). Dokuments par trīs centrālajiem stratēģisko kontekstu veidojošiem
faktoriem nosauc, pirmkārt, jau pieminētos uzbrukumus Parīzē, otrkārt, „Islāma valsts” aktivitātes Tuvajos Austrumos
un, treškārt, – NATO izaicinājumus alianses Austrumu teritorijās.46 Par nozīmīgu attīstību var uzskatīt arī Izlūkdienestu
likumu, kurš stājies spēkā 2015. gada 24. jūlijā. Likums paredz paplašināt izlūkdienestu pilnvaras digitālajā telpā, kas
konsekventi var kļūt par efektīvu instrumentu terorisma apkarošanā.
Francijas aizsardzības budžetam 2015. gadā piešķirti 2014. gadam līdzvērtīgi 1,8% no IKP.47 Lielākās pārmaiņas
aizsardzības budžetā turpmāko četru gadu laikā gaidāmas saistībā ar terorisma apkarošanu Francijas iekšienē: 7 tūkstoši
militārpersonu pastāvīgi tiks norīkoti iekšējās drošības saglabāšanai, un Francija piešķirs 3,8 miljardus EUR papildu
līdzekļu aizsardzības budžetam šī mērķa sasniegšanai. Baltās grāmatas ietvaros iekļautās nākotnes vīzijas paredz arī
armijas restrukturizāciju, kas iekļauj zemes, jūras un gaisa spēkus un ietver plašus adaptācijas mērus, kas atbilstoši valsts
finansiālajai kapacitātei.48

2.3. Nīderlande
Nīderlandes koalīcijas partijas – Brīvības un demokrātijas tautas partija (VVD), kas krīzes sākumposmā izcēlās
ar mērenu pozīciju, lai pasargātu ekonomiskās intereses, un Strādnieku partija (PvdA), kas jau sākotnēji ieņēma
stingrāku pozīciju, raksturo kopumā vienprātīga Vācijas iniciatīvu atbalstīšana. Kaut arī Nīderlande tika tieši „ierauta”
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Ukrainas krīzē līdz ar MH17 pasažieru lidmašīnas notriekšanu 2014. gada 17. jūlijā, lielu daļu opozīcijas partiju, tai skaitā
Sociāldemokrātisko (SP) un Brīvības partiju (PVV), turpina raksturot populistiski izteikumi un ES Austrumu partnerības
projekta kritika.
Nīderlande ir viena no lielākajām Krievijas ekonomiskās sadarbības partnerēm ES. Šis faktors bijis pamats
Nīderlandes vēlmei izvairīties no tiešas konfrontācijas ar Maskavu. Nīderlande atbalstīja politiska un diplomātiska
risinājuma meklēšanu pirms katra sankciju raunda piemērošanas un vilcinājās ieviest spēcīgas ekonomiskās un
sektorālas sankcijas, šādu pieeju saistot ar Nīderlandes biznesa interesēm Krievijā; tomēr uzreiz pēc MH17 notriekšanas,
Nīderlande nekavējoties uzsvēra nepieciešamību pārdomāt pieeju Krievijai, netieši norādot uz prokrievisko spēku
vainošanu aviokatastrofā. Kopumā Nīderlandes nostāju krīzes risināšanas kontekstā raksturo piesliešanās Vācijas
īstenotajai politikai, atbalstot visus ES piemērotos sankciju posmus. Krievijas un Nīderlandes attiecībās bija novērojama
„diplomātiska konfrontācija” jau pirms krīzes izcelšanās, īpaši valsts kritikas par cilvēktiesību stāvokli Krievijā dēļ.
Veiksmīgas sadarbības veidošana gan ar Krieviju, gan Ukrainu Nīderlandes politiskās elites acīs iespējama, ja notiks
veiksmīga pāreja uz demokrātisku un cilvēktiesībās balstītu režīmu, kas izskaidro arī ieilgušās diplomātiskās nesaskaņas
valstu starpā.49
Nīderlande bija viena no pirmajām valstīm, kas aktīvi lobēja nepieciešamību „stiprināt” Baltijas valstis pēc
Ukrainas krīzes sākšanās, jo kolektīvā drošība un ASV klātbūtne Eiropas kontinentā ir viena no valsts prioritātēm. Valsts
iesaistījusies Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijās 2014. gada pēdējā ceturksnī, kā arī vairākos divpusējos un
daudzpusējos vingrinājumos.50 Nīderlande aktīvi sniegusi atbalstu starptautiskajām organizācijām, lai veicinātu
iekļaujošu dialogu, tam īpaši izpaužoties finansiālā atbalstā EDSO speciālajai misijai Ukrainā. Nīderlande piedalās arī
NATO Loģistikas un standartizācijas trasta fondā. Tomēr svarīgi norādīt, ka valsts jau pirms krīzes Ukrainā izrādīja bažas
par Ukrainas uzņemšanas sekām NATO attiecībās ar Krieviju, kā rezultātā var uzskatīt, ka valsts paplašināšanos šobrīd
neatbalsta.
Nīderlandes parlamenta izdotais dokuments par starptautisko drošību norāda, ka MH17 notriekšana ir tikai
viens no virknes starptautisku notikumu, kas norāda uz tradicionālās varas politikas atgriešanos globāli. Tā rezultātā
Nīderlande uzstāj uz nepieciešamību aizstāt „aizsardzības, diplomātijas un attīstības” (3D) pieeju ar „visietverošo
pieeju” (comprehensive approach), īpaši uzstājot uz konfliktu deeskalāciju. Nīderlande uzstāj, ka starptautisko drošību
iespējams nodrošināt tikai sadarbības ceļā. ES un NATO dalībvalstis tiek aicinātas aizstāvēt savas un savu partneru
teritorijas, īpaši uzsverot kolektīvās drošības nozīmi.51 Īpašas raizes izteiktas arī par starptautiskā likuma statusu un
Nīderlandes nepieciešamību iegūt vietu ANO Drošības padomē 2017.–2018. gadā. Savukārt ekonomiskās drošības
kontekstā uzsvērta nepieciešamība samazināt atkarību no Krievijas dabasgāzes. Tā rezultātā Nīderlande aicina
partnervalstis uzņemties vairāk atbildības to kaimiņteritorijās.52
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2015. gadā Nīderlandes aizsardzības budžets turpina būt 1,2% no IKP. Tiek solīts ar katru nākamo gadu
aizsardzības budžetu palielināt par 100 miljoniem EUR.53 Šis lēmums iezīmē arī lūzuma punktu 10 gadus ilgušā
aizsardzības budžeta lejupslīdē. Jānorāda, ka Nīderlande sākusi arī nopietnu darbu, izvērtējot bruņoto spēku stāvokli.
Audita apkopojums tiks izdots 2015. gada nogalē.

2.4. Beļģija
Beļģijas politiskie spēki raksturojami kā vienoti Ukrainas jautājumā: visas nozīmīgākās partijas pieņēmušas, ka
sankciju režīms ir nepieciešams, lai panāktu vienošanos ar Krieviju – gan Flāmu nacionālisti (N-VD), gan Flāmu liberāļi
(Open Vld), divas lielākās partijas koalīcijā, līdztekus Beļģijas Sociālistiskajai partijai (PS), izteikušas atbalstu Vācijas
īstenotajai diplomātiskajai pieejai.
Beļģijas reakciju uz Ukrainas krīzi primāri raksturo priekšrokas došana diplomātiska un politiska risinājuma
meklējumiem ar starptautisku forumu, tai skaitā ES un EDSO, palīdzību. To pastiprina arī Beļģijas kategoriskā iestāšanās
pret ieroču piegādāšanu Ukrainai. Valsts amatpersonas līdztekus Krievijas ofensīvai Ukrainā kritizējušas arī Krievijas
pieeju Sīrijas krīzes risināšanai un cilvēktiesību jautājumiem Krievijā.54 Šāda rīcība skaidrojama ar Beļģijas iekšējiem
draudiem, kas saistīti ar „radikalizēto šūniņu” klātbūtni valsts teritorijā. Beļģijas darbību starptautiskajā skatuvē raksturo
„Eiropas vērtībās” balstīta pieeja, kritizējot Krievijas politisko režīmu un atbalstot ES KĀDP dienaskārtību. Beļģija varētu
kļūt par vienu no ieguvējām jaunizveidotās Enerģētikas Savienības kontekstā, kas var veicināt risinājuma atrašanu ar
enerģijas piegādēm. Ārlietu ministrs izmantojis Beļģijas prezidēšanu Eiropas Padomē, lai dotos uz Maskavu, kas norāda,
ka Beļģija par nozīmīgu krīzes atrisināšanas atslēgu uzskata starptautiskos forumus, kuros pārstāvētas visas konfliktā
iesaistītās puses. Par nozīmīgākajiem uzdevumiem vizītes laikā nosaukta Minskas protokolā paredzētā panākšana.
Beļģijas attiecībās ar Krieviju iezīmējas arī uz ekonomisko attiecību stiprināšanu vērsta tendence, tikšanās laikā
savstarpēju sadarbību stiprinot atsevišķiem Beļģijas un Krievijas uzņēmumiem, kā arī parakstot savstarpējas vienošanās,
kas būs bāze tirdzniecības attiecību veicināšanai.55
Beļģija NATO uzskata par vienu no nozīmīgākajiem nacionālās drošības pīlāriem. Tomēr Beļģijai raksturīgā
dinamika NATO kontekstā ir alianses „eiropiskošana”, kas izpaužas centienos veicināt KĀDP un NATO savstarpējo
savienojamību, kā rezultātā alianses austrumu flanga dalībvalstu stiprināšana Beļģijas amatpersonu acīs uztverta ļoti
nopietni. To pierāda arī fakts, ka neatkarīgi no aizsardzības budžeta samazināšanas Beļģija lielu uzmanību pievērsusi
nacionālo militāro vienību spējai darboties ārpus valsts robežām. Valsts uzņēmusies Baltijas gaisa telpas patrulēšanu no
2015. gada janvāra līdz augustam un piedalījusies arī citās NATO solidaritātes un militāro spēju demonstrēšanas
aktivitātēs. Jānorāda, ka Beļģija ieņem uzmanīgu pozīciju attiecībā uz NATO paplašināšanas atstāto efektu uz Eiropas
Austrumu reģioniem, par prioritāti izvirzot Balkānu reģionus.
2015. gads iezīmē Beļģijas Stratēģiskā plāna no 2016. līdz 2020. gadam veidošanas pēdējo posmu. Dokuments
tiks publicēts 2015. gada noslēgumā, taču par nozīmīgākajām apspriestajām tēmām var nosaukt Beļģijas militārā
budžeta palielināšanu līdz NATO „vidējam līmenim” – 1,5% no IKP – tuvāko desmit gadu laikā. Diskusijas ietver bruņoto
spēku pārstrukturēšanu un ātras reakcijas kaujas grupu izveidošanu (ap 1 200 karavīru). Valsts modernizācijas plāni ir
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plaši un iekļauj novecojušo kaujas lidmašīnu un jūras spēku fregates aizvietošanu, kā arī teritoriālās gaisa telpas
aizsardzībai nepieciešamā ekipējuma modernizēšanu.56
Beļģijas aizsardzības budžets 2015. gadā samazinājies līdz 0,9% no IKP. Beļģija ilgstoši cietusi no iekšpolitiskās
krīzes, kas bijis iemesls valsts nespējai pievērsties aizsardzībai; papildus Beļģija ļoti uzsver savas ārpolitiskās nostājas
veidošanu starptautiskos forumos, tai skaitā ES un NATO. Tomēr Beļģijas aizsardzības ministrs norāda, ka līdz 2030.
gadam būs nepieciešams sasniegt 1,8% no IKP slieksni, lai Beļģija spētu apmierināt savas aizsardzības vajadzības.

2.5. Luksemburga
Luksemburgas pozīciju lielā mērā var izvērtēt kā piesliešanos Vācijas īstenotajai politikai, norādot, ka vienīgā
iespējamā izeja no krīzes meklējama politiska kompromisa ceļā. Plaši apspriestā ieroču piegāde Ukrainai būtu absolūta
ES lielvalstu „diplomātiskās ofensīvas” izgāšanās. Valsts nelielā politiskā svara dēļ Luksemburga izmantojusi rotējošo
posteni ANO Drošības padomē, lai paustu savas raizes par notikumu attīstību Ukrainā, un īpaši uzsvērusi
nepieciešamību Krievijai atgriezties pie Budapeštas memorandā un ANO Hartā definētajiem uzdevumiem.57
Luksemburga atbalstījusi visas trīs ES piemērotās sankciju paketes, ņemot vērā, ka valstij nav raksturīgas nedz ciešas
saites ar Krieviju enerģētikas, nedz tirdzniecības jomā.
Luksemburgas militārais ieguldījums NATO misijās nelielās armijas dēļ ir tradicionāli neliels, ņemot vērā, ka
valstij nav nedz pastāvīgu gaisa, nedz jūras spēku. Luksemburga lielāku potenciālu saskata sadarbības pastiprināšanā
starp Eiropas NATO dalībvalstīm, uzsverot KĀDP efektivitātes palielināšanu. Vienlaikus Luksemburga nopietni uztver
kolektīvo drošību, ko pierāda arī valsts dalība dažādās NATO misijās, tai skaitā NATO solidaritātes un militāro spēju
demonstrēšanas pasākumos alianses Austrumu valstīs, kur tā piedalījusies vingrinājumos „Summer Shield XII” Latvijas
teritorijā. Valsts iegulda līdzekļus arī NATO-Ukrainas Militāro karjeru menedžmenta fondā. Tomēr Luksemburga
atbalstīs NATO paplašināšanu tikai ar nosacījumu, ka tā tiks izmantota kolektīvās drošības stiprināšanai, kā rezultātā var
secināt, ka Ukrainas uzņemšanu NATO Luksemburga šobrīd par iespējamu neuzskata.
Tuvākajā laikā iespējams sagaidīt, ka Luksemburga paaugstinās savu starptautisko profilu Ukrainas krīzes
risināšanas kontekstā, ņemot vērā 2015. gada jūlijā sākto ES Padomes prezidentūru. Luksemburga izvirzījusi ES
klātbūtnes stiprināšanu ārpus tās robežām kā vienu no prezidentūras prioritātēm, uzsverot, ka ES nepieciešams attīstīt
attiecības ar tās tuvākajiem kaimiņiem un pretoties centieniem apturēt ES integrāciju. Luksemburgai būs jāīsteno
plašāka ES koordinācija trīskārtīgas krīzes kontekstā: ne tikai turbulentās situācijas ES Austrumu reģionos, bet arī
terorisma un migrācijas krīzes jautājumos. Tomēr prezidentūras prioritātes uzsver arī Enerģētikas savienības dimensiju.
Luksemburga finansiālu vai militāru palīdzību Ukrainai nav sniegusi. Vienlaikus Velsas samita rezultātā
Luksemburga 2015. gadā ir pieņēmusi lēmumu palielināt militāros tēriņus no 0,4% 2014. gadā līdz 0,5% 2015. gadā.
Ilgtermiņa solījumus par aizsardzības budžeta palielināšanu līdz NATO pieņemtajam standartam Luksemburgas
autoritātes nav izziņojušas. Šāda rīcībpolitika pēc Ukrainas krīzes sākuma visdrīzāk skaidrojama ar valsts nelielo militāro
kapacitāti.
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2.6. Horvātija
Sociāldemokrātiskā partija (SDP) Krievijas agresiju Ukrainā savā retorikā bieži saista ar Krievijas un Serbijas
ciešajām attiecībām, bet Horvātijas tautas partija (HNS) norāda uz cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā. Arī lielākā
opozīcijas partija – Demokrātu apvienība (HDZ) – ieņēmusi stingru pozīciju un asi kritizējusi Horvātijas-Krievijas biznesa
foruma noturēšanu 2015. gada martā, kuru pavadīja arī ekonomikas ministrs Ivans Vrdoljaks.58
Horvātija sekojusi Vācijas reakcijai attiecībā uz krīzi Ukrainā. Iekšpolitiski, līdzīgi kā citās ES dalībvalstīs, krīze
izraisīja diskusijas par nepieciešamību diversificēt enerģijas padevi. Šajā gadījumā Horvātijai īpaši nozīmīgi kļuvuši divi
projekti: sašķidrinātās gāzes termināls Krkas salā59 un dalība Transadrijas gāzes vadā, atverot pieeju Dienvidkaukāza
dabasgāzei.60 Tā rezultātā 2015. gada jūnijā Horvātijā viesojās Lietuvas valsts prezidente – līdzīgie uzskati enerģētikas
drošības jomā, kā arī Lietuvas pieredze termināla būvniecībā ir tuvinājusi abu valstu attiecības. Horvātija veikusi
praktiskus soļus ES energodrošības uzlabošanai, sākot darbus pie ofšora dabasgāzes ieguvēm.
2014. gadā Horvātija aktīvi iesaistījusies 39 dažādos divpusējos un daudzpusējos vingrinājumos ar NATO un
partnervalstīm. Par valsts nozīmīgākajiem stratēģiskajiem partneriem aizsardzības ministrijas mājas lapā nosauktas ASV,
Polija un Vācija.61 Horvātijas solidaritātes izpratni var skaidrot ar faktu, ka NATO tiek uzskatīts par efektīvu instrumentu,
lai saglabātu stabilitāti Dienvidaustrumeiropā un risinātu reģionālās nesaskaņas. Īpaši labi to ilustrē Adrijas hartas valstu
sanāksmes izdotā rezolūcija, kas skaidro, ka reģions sajūt tiešus draudus no Ukrainas konflikta, tāpēc nepieciešams
veicināt Maķedonijas integrāciju aliansē.62 Tāpēc Horvātija ir arī viena no NATO „atvērto durvju” politikas pārstāvēm,
bet īpaši uzstāj uz Melnkalnes un Maķedonijas uzņemšanu. Horvātija sniedz ieguldījumu arī kolektīvajā NATO-Ukrainas
Militāro karjeru menedžmenta fondā, kā arī atbalstījusi valsti ar starptautisko organizāciju palīdzību.
Horvātijas 2014. gada „Aizsardzības apskats” norāda, ka nozīmīgākās izmaiņas stratēģiskajā kontekstā
saistāmas ar karu Ukrainā un „Islāma valsts” aktivitātēm. Ukrainas krīze raksturota kā pilsoņu kara kombinācija ar ārēju
agresiju. NATO jāmeklē veidi, kā piemēroties hibrīdkara izaicinājumiem, kā arī samērot aizsardzības budžetu ar mainīto
stratēģisko situāciju. Horvātija izdevusi arī „Bruņoto spēku ilgtermiņa plānu no 2015. līdz 2024. gadam”, kas paredz veikt
vērienīgu modernizāciju aptuveni viena miljarda ASV dolāru vērtībā.63 Jāuzsver, ka Horvātijas Gaisa spēku helikopteri
līdz šim tika remontēti un modernizēti Ukrainā, kā rezultātā var sagaidīt, ka šī ekipējuma nomaiņa būs turpmāko gadu
aizsardzības iepirkumu prioritāte.
Horvātijas aizsardzības budžets 2015. gadā saglabājies 1,4% no IKP līmenī. 2015. gada aizsardzības budžeta
prioritātes saistītas ar jau sākto aizsardzības sektora reformu īstenošanu: Aizsardzības likuma un Militārā dienesta
likuma paredzētās izmaiņas, NATO un nacionālās drošības plānošanas harmonizācija, kā arī Horvātijas aizsardzības
plāna melnraksta izpildīšana (Nacrt prijedloga Plana obrane Republike Hrvatske, dokuments tiks publiskots 2015. gadā).

58

„Svijet se lomi u Ukrajini, neprimjerno je ici na gospodarski forum u Moskvu”, Direktno.hr, 13.02.2015,
http://direktno.hr/en/2014/direkt/8463/Svijet-se-lomi-u-Ukrajini-neprimjereno-je-i%C4%87i-na-gospodarski-forum-u-Moskvu.htm
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3. APŅĒMĪBAS RĪCĪBPOLITIKAS GRUPA
Grupas dalībnieces – Poliju, Rumāniju, Lietuvu un Igauniju, kā arī Latviju – raksturo aktīvs ASV un NATO
dalībvalstu spēku un militārā ekipējuma klātbūtnes to teritorijā atbalsts. Valstis nopietni uztver riskus valsts
suverenitātei, ņemot vērā Krievijas asimetrisko metožu izmantošu kaimiņvalstu destabilizēšanā. Valstis kļuvušas
par NATO solidaritātes un militāro spēju demonstrēšanas „platformu”, kā arī izmantojušas citus starptautiskus
forumus, tai skaitā ES, EDSO un ANO, lai veicinātu stingras starptautiskās atbildes veidošanu. Grupas dalībnieces
aicinājušas solidarizācijas grupas un citas NATO dalībvalstis apsvērt iespēju piegādāt Ukrainai ieročus, lai apkarotu
krievisko separātistu aktivitātes. Īpaši nozīmīgs raksturlielums ir sabiedrības solidarizācija ar ukraiņiem un kopumā
atbalsts „atvērto durvju” politikai, kas virzīta uz valsts integrāciju Eiroatlantiskajās struktūrās, kas nav raksturīga
citās izdalītajās NATO dalībvalstu grupās. Šīs valstis 2014. un 2015. gadā aicinājušas aliansi palielināt aizsardzības
budžetu līdz 2% no IKP, Rumānijai un Lietuvai īstenojot tādu politiku, lai šo rādītāju sasniegtu.

3.1. Polija
Polijas koalīcijas viedoklis bijis konsolidēts jau no Ukrainas krīzes sākuma. Pilsoniskās platformas (PO) un Polijas
Tautas partijas (PSL) koalīcija bijusi viena no noteiktām Ukrainas atbalstītājām. Arī opozīcijā esošā Likuma un taisnīguma
partija (PiS), neatkarīgi no eiroskeptiskās pozīcijas, kritiski vērtējusi Krievijas rīcību un atbalstījusi Ukrainas suverenitāti
un teritoriālo integritāti. Tēma dominējusi gan 2014. gada Eiroparlamenta, gan 2015. gada prezidenta vēlēšanu
kampaņās, un jaunievēlētais prezidents Andžejs Duda norādījis, ka Polijai jāpalielina savs svars ES-Krievijas-Ukrainas
diplomātiskajās sarunās.
Polija vēlējās uzņemties vadošo lomu krīzes sākumā, ko ilustrē Polijas loma Veimāras formāta vadībā.64 Tomēr
līdz ar Donalda Tuska ievēlēšanu par Eiropas Padomes prezidentu un Radislava Sikorska demisiju attiecību veidošanu
ar Krieviju uzņēmusies Vācija. Polijas „izstumšana” no Parīzes-Berlīnes-Maskavas ass norādīja uz Polijas kā pārāk
„rusofobiska” stratēģiskā partnera lomu Rietumu acīs. Polija centās uzņemties arī Višegradas grupas (turpmāk tekstā –
V-4) atbildes nodrošināšanu, taču nesastapa pretimnākšanu no partnerēm. Polija kļuvusi par vienīgo V-4 dalībnieci,
kuras diskurss konsekventi iestājas par attiecību normalizēšanu tikai pēc Ukrainas integritātes atjaunošanas.
Polijas nacionālās drošības situācijas stiprināšanas aktivitātes veicinājušas NATO valstu sadarbību un dialogu
par NATO lomu un alianses spēju attīstību jaunās drošības situācijas kontekstā. Nozīmīgs bijis arī ASV lēmums par
pastāvīgu spēku izvietošanu reģionā. 2014. gada 4. martā, pamatojoties uz Polijas pieprasījumu, tika aktivizēts 4. pants,
sasaucot NATO Drošības padomes sēdi. Turklāt Polija aicināja tās teritorijā izvietot divas NATO mehanizētās brigādes.
Tāpēc Polija kļuvusi par ASV un NATO solidaritātes un militāro spēju demonstrēšanas uzņēmējvalsti, bet 2015. gadā
plānojusi ap 70 divpusējus un daudznacionālus militāros vingrinājumus – divas reizes vairāk nekā 2014. gadā. Polija
līdztekus Itālijai, Vācijai, Francijai, Spānijai un Lielbritānijai uzņēmusies vadīt NATO Augstas gatavības spēkus, kā arī
uzņem to galveno mītni. Polija īstenojusi humānu un konsultatīvu palīdzības kampaņu Ukrainai, baidoties no konflikta
eskalācijas potenciālajām sekām uz reģionālo drošību, un sniedz praktisku atbalstu Ukrainai, ieguldot līdzekļus NATO
Loģistikas un standartizācijas trasta fondā, kā arī DEEP. Tam iemesls ir arī Polijas sabiedrības izrādītā solidaritāte Ukrainai
– tā ir augstākā septiņu NATO lielāko militāro varu vidū, 59% iedzīvotāju atbalstot Ukrainas dalību NATO un 60%
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atbalstot tās dalību ES.65 Par vēl vienu būtisku Polijas ieguldījumu Ukrainas bruņoto spēku attīstībā var tikt uzskatīts
2007. gadā sāktais un 2014. gadā pabeigtais Lietuvas-Polijas-Ukrainas brigādes projekts. Brigādi plānots izmantot
operācijās, ko vada ES, NATO un ANO, un tās sastāvā iekļauti 4 500 kājnieki.66
2014. gada novembrī izdota jaunā Polijas Nacionālā drošības stratēģija, kas norāda, ka Eiropas drošības politikas
lielākais izaicinājums ir Krievijas centieni izraisīt nestabilitāti tās partnervalstīs.67 Dokuments īpaši uzsver ASV kā Eiropas
militārā garanta lomu, kā arī norāda, ka NATO un Krievijas attiecības atjaunot iespējams tikai ar nosacījumu, ka tiks
ievērotas starptautiskā likuma normas. Izvērtējot valsts ģeogrāfisko pozīciju vidē starp Baltkrieviju, Ukrainu un Krieviju,
var secināt, ka arī Polijas stratēģiskā plānošana attiecībās ar Ukrainu vairs nevar tikt uzskatīta par ilgtermiņa: tā vietā
valstij jāatrod iespēja veidot savu politiku reaktīvu un aizsargāt Austrumu robežas. Tas rada arī secinājumu, ka Polijas
attieksme pret Ukrainas uzņemšanu NATO šobrīd ir skeptiska.
Polija bijusi viena no retajām NATO dalībvalstīm, kas jau kopš 2005. gada sākusi ievērojamu militārās
modernizācijas programmu un turpinājusi palielināt militāro budžetu, 2015. gadā sasniedzot 2,2% no IKP atzīmi.
Ukrainas krīze izraisījusi prioritāšu atkārtotu izvērtēšanu un nostiprinājusi nacionālo drošību kā prioritāti, īpaši ņemot
vērā Krievijas izmantotās asimetriskās kara metodes, aizsardzības programmas modernizēšanai piešķirot papildus 39,2
miljardus EUR līdz 2022. gadam. Polijas aizsardzības spēju attīstība primāri tiek koncentrēta uz pretgaisa un pretraķešu
spēju uzlabošanu un ugunsjaudas un distances palielināšanu. Papildu tam tiek plānota plaša novecojušā padomju
ekipējuma nomaiņa un modernizācija. Kā vienu no būtiskākajiem pavērsieniem Polijas bruņoto spēku attīstībā var
minēt 2015. gada aprīļa beigās pieņemto lēmumu iegādāties vidējās / tālās distances pretgaisa raķešu sistēmu „Patriot”.
Viens no kritērijiem tās izvēlei ir šīs ieroču sistēmas spēja pārtvert Krievijas bruņojumā esošās Iskander tipa raķetes.
2015. gada 6. aprīlī Polija atklājusi arī divus novērošanas torņus uz Polijas-Krievijas kopīgās robežas, izmantojot
finansējumu, kas saņemts no ES Ārējo robežu fonda. Polijā izvietotā pretraķešu sistēma AEGIS 2018. gadā daļēji veidos
pretraķešu vairogu arī Baltijas valstīm. Tomēr šeit jānorāda, ka sistēmu izvietošana Austrumeiropā būs nozīmīgs
Krievijas-NATO attiecības pasliktinošs faktors arī nākotnē.

3.2. Rumānija
Koalīcijas partijas – Rumānijas Sociāldemokrātiskā partija un Nacionālā apvienība Rumānijas progresam
(PSD+UNPR), kā arī Rumānijas Liberāļu un demokrātu alianse (ALDE) – vienbalsīgi norādījušas, ka Ukrainas krīze var kļūt
par nopietnu draudu reģiona stabilitātei, kā arī vienojušās par nepieciešamību uzlabot valsts pašaizsardzības spējas
jaunajā stratēģiskajā kontekstā. Jānorāda, ka Rumānija ir viena no retajām ES valstīm, kurās izteiktu eiroskeptisku spēku
klātbūtne nav konstatēta. Tas daļēji izskaidro, kāpēc arī opozīcijas partijas atbalstījušas koalīciju.
Rumānijas reakciju motivē bailes par līdzīgas krīzes izcelšanos Moldovā un Krievijas militārās klātbūtnes
palielināšanos Melnajā jūrā. No tā izriet trīs galvenās Rumānijas ārpolitiskās tendences Ukrainas krīzes kontekstā:
pirmkārt, Rumānija centīsies saglabāt ietekmi Moldovā; otrkārt, Rumānija turpinās attīstīt militāro sadarbību ar ASV un
veicināt reģionālās sadarbības projektus; un, treškārt, turpinās palielināt enerģētisko neatkarību no Krievijas.68 Ukrainas
krīze pavērusi ceļu arī Ukrainas-Rumānijas savstarpējo attiecību normalizēšanai rumāņu etniskās minoritātes Ukrainā
65 Katie Simmons,
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dēļ. Rumānijas acīs Ukrainas federalizācija un de iure Krimas anektēšanas atzīšana nozīmētu atkārtotu kopīgas robežas
ar Krieviju izveidošanos Donavas baseinā, Piedņestras statusa potenciālu maiņu, kā arī Odesas militarizēšanu līdztekus
neparedzamai rumāņu diasporas Ukrainā nākotnei. Rumānija saņēmusi arī tiešus draudus no V. Putina, brīdinot, ka
Krievija varētu liegt energopadevi ES valstīm, pēc kuriem Rumānijas ārlietu ministrs Tits Korlateāns norādījis, ka
„Rumānija sagaida reakciju no NATO spēkiem, kas izvietoti Austrumeiropā”.69 Tāpēc valsts kļuvusi par vokālu
Enerģētikas Savienības atbalstītāju, kā arī Eiroatlantiskās integrācijas reģionālo līderi.
Rumānija līdztekus citām „frontes valstīm” pievienojās prasībām apliecināt NATO 5. panta garantijas, palielinot
NATO spēku klātbūtni Austrumeiropā pēc krīzes sākšanās.70 ASV spēku iesaistīšanās Rumānijā 2015. gada martā
iezīmēja jaunu posmu solidarizācijas procesā, palielinot spēku klātbūtni arī Dienvideiropā. Būtiski uzsvērt, ka Rumānijā
2015. gadā tiek uzstādītas ASV pretraķešu sistēmas AEGIS otrās fāzes instalācijas. Vienlaikus pretraķešu sistēmas ir viens
no nozīmīgākajiem saspīlējuma punktiem Krievijas un NATO attiecību kontekstā. Rumānija ir arī NATO Kiberdrošības
trasta fonda vadošā valsts – ņemot vērā Krievijas īstenotās asimetriskās karadarbības metodes, šis ir būtisks ieguldījums
Ukrainas drošībā.71 Rumānija ir aktīva NATO „atvērto durvju” politikas atbalstītāja Balkānu valstu kontekstā. Var
pieņemt, ka Ukrainas tuvināšanās NATO sniegtu nepieciešamo „drošības spilvenu”, lai nodrošinātu arī Moldovas
suverēnu pastāvēšanu un progresu ES asociācijas procesā, kas ir viena no valsts dienas kārtības prioritātēm.
2015. gads iezīmē Rumānijas Nacionālās drošības stratēģijas izdošanu 2015.–2019. gadam. Dokuments norāda,
ka Krievijas uzbrukums Ukrainai veido nopietnus draudus gan Rumānijas reģionālajai stabilitātei, īpaši Moldovas
kontekstā, gan stabilitātei Eiroatlantiskā mērogā. Rumānija savu nacionālo drošību saskata cieši integrētu ES un NATO
struktūrās, tādējādi Rumānijas īstermiņa darbības virzieni iekļauj NATO jau eksistējošo mehānismu izmantošanu,
bruņoto spēku modernizāciju, savstarpējās savienojamības nodrošināšanu ar NATO un 2% no IKP militāro tēriņu
uzturēšanu ilgtermiņā, lai aizsargātos no hibrīddraudiem un asimetriskās karadarbības, kā arī pastiprinātu sadarbību ar
ASV, lai nodrošinātu stabilitāti Melnās jūras reģionā. Par citiem darbības virzieniem nosaukta arī aizsardzības industriju
sadarbība Eiroatlantiskajā reģionā, arī ES kontekstā, un Rumānijas iesaistīšanās misijās ārpus tās robežām.72
2015. gadā Rumānijas aizsardzības budžets sasniedzis 1,4% no IKP un 2017. gadā plānots sasniegt Velsas samitā
solītos 2% no IKP.73 Jānorāda, ka aizsardzības budžeta palielināšanu Viktors Ponta izziņojis jau 2014. gada vidū pirms
samita noturēšanas, un visas politiskās partijas sasniegušas vienošanos, ka 2017. gada mērķis tiks izpildīts neatkarīgi no
iekšpolitiskās kompozīcijas maiņas. Tomēr valsts budžeta deficīta un fiskālās disciplīnas dēļ kombinācijā ar
parādsaistībām, kas Rumāniju saista ar ES, aizsardzības budžeta nākotne ir neskaidra. Viena no svarīgākajām Rumānijas
bruņoto spēku prioritātēm ir gaisa spēku modernizācija. Būtiski līdzekļi tiek investēti pretgaisa sistēmu modernizēšanā
un lidlauku infrastruktūrā. Liela daļa projektu tiek īstenota ar ASV atbalstu.

3.3. Lietuva
Lietuvas politiskie līderi ir bijuši vieni no spēcīgākajiem lobijiem aktīvākai ES un NATO iesaistei Ukrainas
krīzes risināšanā. „Visstiprāko” atbildi izrādījusi koalīcijas dalībniece Sociāldemokrātiskā partija (LSDP), un tikpat
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aktīvu lomu ieņēmusi arī opozīcijas Lietuvas Kristīgie demokrāti-Tēvzemes apvienība (TS-LKD).74 Koalīcijas Darba
partija (DS), sadarbojoties ar Kārtības un taisnīguma (TT) partiju, 2014. gadā no koalīcijas līguma nolēma izslēgt
Poļu vēlēšanu akciju (LLRA), kuras retoriku raksturo krieviski izteikumi.75
Lietuva ir bijusi viena no aktīvākajām ES valstīm, atbalstot tuvāku partnerattiecību veidošanu ar Ukrainu
jau pirms krīzes sākšanās. Kritika veltīta ES, piemēram, par ES-Ukrainas Padziļinātās un visaptverošās brīvās
tirdzniecības zonas vienošanās nenoslēgšanu 2014. gada 26. decembrī, nosaucot to par „pakļaušanos Krievijas
gribai”. Lietuva, velkot paralēles ar pašas politisko transformāciju, uzskata, ka veiksmīga Austrumu partnerības
valstu izvēle par labu demokrātiskam režīmam, ko pierādīja Maidana protesti, var ietekmēt līdzšinējās politiskās
sistēmas ilgtspējību Krievijā; papildus Lietuva jau ilgstoši norādījusi, ka Krievijas „suverēnā demokrātija” nav
demokrātiska. Lietuva centusies palielināt arī savu diplomātisko sviru kapacitāti Ukrainas krīzes kontekstā dažādos
starptautiskos forumos, tai skaitā ANO, EDSO un ES. Lietuvas vēstniecība Ukrainā ir NATO Kontaktpunkta
vēstniecība no 2015. līdz 2017. gadam, stiprinot NATO publiskās diplomātijas aktivitātes Partnerības mieram
valstīs.
Lietuvas amatpersonas līdztekus Polijai un Igaunijai izteikušas aicinājumu valsts teritorijā izvietot pastāvīgas
NATO bāzes 5. panta garantiju demonstrēšanai. Par nozīmīgu reģionālu aizsardzības sadarbības iezīmi kļuvusi kopš
2007. gada veidotā Ukrainas-Lietuvas-Polijas brigādes vienošanās parakstīšana, kā arī Baltijas bataljona gatavošana
dalībai NATO ātrās reaģēšanas spēkos dežūrai 2016. gadā, kas palielinās NATO dalībvalstu un Ukrainas armijas
savietojamību.76 Lietuva aktīvi līdzdarbojusies dažādos NATO vingrinājumos, kļuvusi par mājvietu NATO Augstas
gatavības spēku vadības un kontroles centram un gatavojusi spēkus Ziemeļu kaujas grupai.77 Jānorāda, ka Lietuva un
Polija neatkarīgi no divpusējām nesaskaņām sadarbību pastiprinājušas: pēc Minskas-II protokola parakstīšanas noturēta
tikšanās, lai apspriestu potenciālu 2010. gadā noslēgtās vienošanās par sadarbību aizsardzības jomā pilnveidošanu. Šīs
divas valstis īpaši vieno Kaļiņingradas pastiprinātā militarizēšanas dinamika. Pēc Ukrainas krīzes sākšanās Lietuva
vairākkārt aicinājusi NATO lielvaras apsvērt bruņojuma piegādāšanu Ukrainai un vēl 2015. gada jūnijā Lietuvas vēstnieks
Ukrainā paziņojis, ka arī Lietuva ir gatava Ukrainai piegādāt ieročus,78 kaut arī šādas aktivitātes valsts līdz 2015. gada
septembrim nav sākusi. Papildus valsti var uzskatīt par vienu no retajām, kas saskata padziļinātas NATO un ES
iesaistīšanās Ukrainā nepieciešamību, kas izriet no Lietuvas pašas eksistenciālo draudu sajūtas Ukrainas krīzes
kontekstā. Ukrainas uzņemšana NATO būtu nozīmīga NATO sniegto garantiju Lietuvai pastiprinošs faktors, kā arī
iezīmētu skaidru alianses nostāju pret Krievijas revizionistisko politiku postpadomju telpā.
Ieskatu ar aizsardzību saistītajās diskusijās sniedz „Nacionālo drošības draudu izvērtējums” (2014), kurā
norādīts, ka Krievijas propaganda cenšas nodrošināt alternatīvas vērtību sistēmas popularizēšanu un „slāviskās
pasaules” politisko tradīciju izplatīšanu.79 Lietuvas aizsardzības štāba priekšnieks Jonas V. Zukas (Jonas Vytautas Zukas)
2014. gada oktobrī norādījis, ka etnisko minoritāšu manipulācija, propaganda un informācijas karš, ekonomiskās
sankcijas un gāzes „kari”, kā arī korupcija un atsevišķu krievisku politiķu ietekme bieži tiek skaidrota kā daļa no hibrīdkara
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izpausmēm. Hibrīddestabilizācijas metodes sastopamas arī kiberuzbrukumu un enerģijas ieroču (t.i., monopola pār
energoresursiem Eiropā izmantošanas) formā.80 Lietuvas militāro drošību apdraud neparedzama situācijas attīstība
Austrumukrainā kombinācijā ar Kaļiņingradas apgabala militarizāciju, kā arī „neparedzamā Krievija”, kuru valsts vairs
nesaskata kā stratēģisku partneri.
Lietuvas parlaments pēc Velsas samita apņēmies sasniegt 2% aizsardzības budžeta slieksni līdz 2020. gadam,
tomēr 2015. gadā valsts aizsardzības budžets palielinājies par 0,2%, sasniedzot 1,1% no IKP.81 Ukrainas krīzes rezultātā
skaidri parādās arī sabiedrības noskaņojums, tai aktīvi iesaistoties Lietuvas Strēlnieku savienībā. Strauji pieaug arī
Lietuvas Aizsardzības brīvprātīgo spēku karavīru skaits. Šobrīd šo spēku vienību sastāvā ir 4400 brīvprātīgo, taču skaitu
piecu gadu perspektīvā ir plānots palielināt līdz aptuveni 7000. Lietuva veikusi arī grozījumus Kara stāvokļa likumā un
Likumā par VIP aizsardzību, kas paredzēti, lai mainītu militāro amatpersonu statusu un pilnvaras ārkārtas situācijā. 82
Lietuva atjaunojusi arī obligāto iesaukumu: 2015. gada 11. maijā tika izdots pirmais obligātais karaklausības saraksts,
kurā iekļauti 37 tūkstoši vīriešu vecumā no 19 līdz 26 gadiem. Valsts paātrinājusi arī militāro iepirkumu dinamiku,
uzsverot zemes spēku vienību nodrošināšanu un gaisa telpas uzraudzības, kontroles un aizsardzības sistēmu attīstīšanu,
piemēram, vidējas darbības rādiusa prettanku sistēma JAVELIN un gaisa aizsardzības raķešu sistēma GROM līdztekus
kājnieku kaujas mašīnu iegādei.83

3.4. Igaunija
Igaunijas koalīcijas partijas – Reformu partija (RE), Sociāldemokrātu partija (SDE) un Tēvzemes un Republikas
savienība (IRL) – bijušas vienas no vokālākajām Krievijas rīcības kritiķēm, aktualizējot diskusijas par nepieciešamību
uzlabot valsts pašaizsardzības spēju. Politiskā opozīcija raksturojama kā sašķelta – prokrieviskā Centra partija (KE) nav
spējusi atrast politisku kompromisu ar labējo Igaunijas Konservatīvo tautas partiju (EKRE), kaut arī abu politisko diskursu
raksturo visumā eiroskeptiska pozīcija. Svarīgi norādīt, ka 2015. gada vēlēšanās 30 no 101 vietas parlamentā ieguva
Eiroatlantisko integrāciju atbalstošā RE, izslēdzot iespējamību būvēt koalīciju ar KE. Šāds vēlēšanu iznākums norāda, ka
Ukrainas krīze spējusi konsolidēt sabiedrības viedokli attiecībā uz valsts ģeopolitisko nākotni.
Valsts reakciju pēc Krievijas ofensīvas raksturo centieni īstenot vērtībās balstītu politiku. Ukrainā notiekošais
nepasludinātais karš pozicionēts kā pretējs starptautiskā likuma principiem.84 Līdz ar to Igaunija publiski apšaubījusi
Krievijas lomu starptautiskā miera uzturēšanā kā ANO Drošības padomes dalībniecei. Ukrainas krīzes ietekme uz
Igaunijas iekšpolitiku ir bijusi polarizējoša, ņemot vērā krieviski runājošās minoritātes un nepilsoņu klātbūtni valstī, īpaši
Krievijas īstenotās „tautiešu politikas” dēļ. Igaunijas retorika Ukrainas krīzes kontekstā bieži saistīta ar 2008. gada
Krievijas ofensīvu Gruzijā; šie precedenti valsts amatpersonu acīs ilustrē, kā Krievijas pierobežas valstu iekšpolitiskā un
ārpolitiskā drošība tiek padarīta par instrumentu Krievijas asimetriskās karadarbības arsenālā.
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Igaunija nopietni uztvērusi arī NATO sniegtās drošības garantijas. Pēc 2014. gada V. Putina dekrēta par jauno
likumu, kas ļauj Krievijas bruņoto spēku iejaukšanos Ukrainā, Igaunijas Nacionālā aizsardzības padome pieprasīja stingru
ES un NATO dalībvalstu reakciju. Bieži Igaunijas politiķi norādījuši, ka NATO un ES darbības, lai pretotos Krievijas
īstenotajai politikai, ir nepietiekami, iezīmējot valsts vēlmi stiprināt pārliecību par 5. panta sniegtajām garantijām.85
Igaunija NATO uztver kā nozīmīgāko valsts drošības garantu: Igaunija norādījusi uz nepieciešamību valsts teritorijā
izvietot pastāvīgus NATO spēkus un bruņojumu. Igaunija iesaistījusies NATO solidaritātes un militāro spēju
demonstrēšanas pasākumos, lielākajam no tiem esot mobilizācijas spēku mācībām „Hedgehog” 2015. gada maijā, kā
arī kļuvusi par mājvietu NATO vadības un kontroles centram. Sabiedrības viedokli par notikumiem Ukrainā atspoguļo
ne tikai jau pieminētās parlamenta vēlēšanas, bet arī plašsaziņas līdzekļu publikācijas, kurās bieži figurē eksistenciālu
draudu diskurss.86 Igaunija piedalās arī NATO Kiberdrošības trasta fondā un atbalsta Ukrainas tuvināšanos NATO un ES.
Igaunijas ikgadējais drošības apskats norāda, ka Ukrainas krīze ir militāri draudi Eiropas stabilitātei. Asimetriskā
karadarbība Krievijai palīdz sasniegt vēlamo rezultātu, samazinot Ukrainas un citu valstu Eiroatlantiskās integrācijas
prospektus. Dokuments paralēli piemin arī Krievijas informācijas operāciju radītos draudus, ko Krievija izmanto, lai
panāktu militāri stratēģisku mērķu sasniegšanu.87 Krievvalodīgā diaspora Igaunijas teritorijā tiek uzskatīta par
potenciālu Krievijas ietekmes kampaņu mērķi, piemēram, krievvalodīgo aktīvistu grupas Dozor un Mir bez Natzisma
aktivitāte ne tikai Igaunijas, bet arī Krimas teritorijā „starptautiskiem novērotājiem” tiek tulkots kā tiešs pierādījums
Maskavas hibrīdkampaņas izvēršanai arī Igaunijā.
2014. gadā Igaunija bija viena no retajām NATO dalībvalstīm, kas valsts aizsardzībai tērēja 2% no IKP. Bruņoto
spēku attīstība galvenokārt tiek vērsta uz ugunsjaudas un mobilitātes paaugstināšanu. Igaunijas Aizsardzības ministrijas
attīstības plāns, publicēts 2013. gada janvārī, paredz divu pilnībā aprīkotu kājnieku brigāžu izveidošanu, aprīkojot tās ar
kājnieku kaujas transportlīdzekļiem, pašpiedziņas haubicēm un prettanku sistēmām. Plānos ietilpst arī JAVELIN
prettanku raķešu iegādes un pretgaisa spēju paaugstināšana. Būtiski resursi tiek ieguldīti uzņemošās valsts
infrastruktūras pilnveidošanai, tai skaitā Emari aviācijas bāzes attīstībai.88 Igaunija īstenojusi arī vairākas nozīmīgas, ar
ārkārtas stāvokli saistītas likumdošanas izmaiņas, un plāno attīstīt policijas un robežsardzes, kā arī krīzes situāciju
risināšanas kapacitāti. Citas plāna skartās jomas iekļauj arī psiholoģiskās karadarbības ekspertīzi.89 Valsts īpašo attieksmi
pret hibrīddraudiem raksturo arī NATO Kiberdrošības kompetences centra darbība. Līdztekus profesionālajam
karaspēkam Igaunija ir saglabājusi obligāto militāro dienestu un attīstījusi efektīvu mobilizācijas spēku apmācību
sistēmu. Tā rezultātā ir izveidots 30 tūkstošu karavīru liels rezerves mobilizācijas karaspēks, kas papildina 5700 karavīru
lielo profesionālo armiju.90
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4. PRAGMATISKI BALANSĒJOŠĀ RĪCĪBPOLITIKAS GRUPA
Grupas dalībnieču – Itālijas, Turcijas, Grieķijas, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Bulgārijas un Slovēnijas –
reakciju Ukrainas krīzes kontekstā raksturo vairāki zīmīgi raksturlielumi: pirmkārt, valstis par labāko instrumentu
Ukrainas krīzes risināšanai uzskata Vācijas piedāvāto diplomātisko pieeju. Otra grupas pazīme ir ciešo ekonomisko
vai enerģētisko saišu ietekme uz to rīcībpolitikas veidošanu, tā rezultātā uzstājot uz nepieciešamību normalizēt
attiecības ar Krieviju, pretējā gadījumā nopietni apdraudot valstu ekonomisko stabilitāti un energodrošību. Valstis
raksturo pasīva pieeja NATO solidaritātes pasākumiem alianses austrumu flangā. Grupas dalībnieces vienlaikus
iestājušās ne tikai pret sankciju ieviešanu pret Krieviju, bet arī potenciālu Ukrainas bruņošanu no NATO dalībvalstu
puses. Savukārt ES kontekstā valstis izvērsušas aktivitātes, lai samazinātu sankciju atstāto ietekmi uz savstarpējām
attiecībām ar Krieviju, vai Turcijas gadījumā – no to ieviešanas atteikušās vispār. Grupas dalībnieču diskusijas par
aizsardzības budžeta palielināšanu bijušas dažādas – Grieķija un Turcija aizsardzības sektoru izvirza kā prioritāti,
bet Slovākija no publiskām diskusijām šobrīd izvairījusies. Par iemeslu lēnai aizsardzības budžeta palielināšanai
bieži minēts jau pastāvošais nacionālā budžeta deficīts, kas kavē valstis pievērsties aizsardzībai.

4.1. Itālija
Itālijas politisko partiju spektrs demonstrējis sašķeltu pozīciju attiecībā uz notikumiem Ukrainā. Ar ES pozīciju
saskanīgu viedokli paudusi koalīcijas Demokrātiskā partija (PD), kura parlamentā ieņem 310 vietas no 630, kļūstot par
centrālo Itālijas politikas veidošanas spēku. Tomēr citas koalīcijas partijas, piemēram, Centra partija-Jauns labējais
centrs (UdC-NCD) kritiski izteikušās par Eiropas valstu „aklo” sekošanu ASV, ņemot vērā, ka ASV tirdzniecības saites ar
Krieviju ir daudz vājākas.91 Lielākās opozīcijas partijas – Piecu zvaigžņu kustība (Movimento Cinque Strelle) un Itālijas
spēks (FI) – skaidri norādījušas, ka ES un NATO ekspansionisma politika Austrumeiropā ir bijis iemesls Krievijas agresijai.
Šo partiju nostāju raksturo arī pretestība ES ieviesto sankciju paketēm pret Krieviju.
Krievijas un Itālijas „īpašās attiecības” raksturo ciešas tirdzniecības saites un energoatkarība. Šie faktori
saglabājuši nozīmi Itālijas politisko līderu acīs arī pēc krīzes sākšanās. Krievijas dalība starptautiskajos forumos Itālijai
nozīmīga arī Lībijas, Sīrijas un Irānas jautājumos. Vienlaikus Itālija kļuva par Eiropas Padomes prezidējošo valsti
2014. gada otrajā pusgadā, tāpēc tika tieši „ierauta” ES kopīgās atbildes Krievijas agresijai veidošanā. Itālija atbalsta
Vācijas iniciatīvu meklēt politisku risinājumu Ukrainas krīzei – Itālijas amatpersonu acīs tās komerciālās saites ar Krieviju
ir pietiekami spēcīgas, lai nodrošinātu diplomātiskas pieejas meklējumus.
Itālijas gadījumā, līdzīgi kā citās Dienvideiropas valstīs, attiecības ar Vidusjūras dienvidu valstīm ir nozīmīgāka
nekā Austrumu partnerība, īpaši ņemot vērā aktuālās bēgļu krīzes Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos. 2015. gada
5. maijā Itālijas ārlietu ministrs Paolo Gentiloni intervijā Itālijas laikrakstam „La Stampa” norādīja, ka Itālija nevēlas
redzēt „aizvērtas durvis” Krievijai, jo nepieciešams atrast sabalansētu pozīciju starp Kijevas un Maskavas
argumentiem.92 Līdz ar to Itālija, kas saņem ap 28% no kopīgā dabasgāzes importa no Krievijas, līdztekus faktam, ka
„ENI S.p.A” (Itālijas nacionālā energokompānija) bija viens no centrālajiem partneriem, ar kuriem „Gazprom” bija
parakstījis vienošanos par Dienvidu straumes gāzes vada izbūvi, ieņem pragmatisku pozīciju Ukrainas-Krievijas kara
kontekstā. Labu attiecību uzturēšana ar Krieviju Itālijas acīs ir nozīmīgāks mērķis par sadarbības veicināšanu ar Austrumu
partnerības valstīm.
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Vienlaikus Itālija tradicionāli ir bijusi nozīmīgs dalībnieks NATO aktivitātēs, un valsts ir ieinteresēta saglabāt
ciešas transatlantiskās saites. Kopš 2015. gada 1. janvāra Itālija ar četrām kaujas lidmašīnām piedalās Baltijas gaisa
telpas patrulēšanas misijās; pirmajos četros 2015. gada mēnešos Itālija uzņēmās arī šo misiju vadību.93 Itālija kļuvusi par
vienu no valstīm, kas vadīs NATO Augstas gatavības spēkus. Tomēr svarīgi norādīt, ka Itālija ilgstoši uzskata, ka NATO
jāizvairās no sadarbības padziļināšanas ar Austrumu partneriem – par prioritāti uzskatītas Balkānu valstis. Pasīvu pieeju
Ukrainas krīzei demonstrē arī Pew research center 2015. gada jūnijā veiktā aptauja – Itālijas sabiedrība izrāda vismazāko
interesi sniegt ekonomisku palīdzību Ukrainai (44%), vismazāko atbalstu Ukrainas dalībai NATO un ES (35% un 37%)
astoņu lielāko NATO dalībvalstu vidū.94
2015. gads iezīmē jaunas Aizsardzības baltās grāmatas izdošanu. Dokumentā par centrālo iemeslu
Eiroatlantiskās drošības samazināšanai minēti reģionalizācijas procesi, kā arī reģionālo varu centru parādīšanās un cīņa
par resursu kontroli. Par tikpat nozīmīgu iemeslu nestabilitātei minēta režīmu maiņa, kā arī demokrātijas un
autokrātisku režīmu sadursmes. Par īpašu draudu izcelsmes avotu tiek uzskatīts Vidusjūras baseins un tā
multikulturālisms. Stratēģiskās vides pārmaiņas var identificēt arī Balkānu valstīs, Melnajā jūrā, Tuvajos Austrumos un
Magreba valstīs. Kā īpašs faktors šajā kontekstā izcelta migrācijas krīze. Itālijas dalība Eiroatlantiskajās struktūrās
nosaukta par vienlīdz nozīmīgu, īpaši kaimiņpolitikas kontekstā, uzsverot dienvidu kaimiņu un arābu pasaules nozīmi.
Dokuments skaidri norāda uz Itālijas stratēģiskajām prioritātēm, kā arī valsts apņemšanos stabilitāti nodrošināt,
veidojot daudznacionālu drošības arhitektūru caur ES aizsardzības sistēmu integrāciju.95 2015. gads iezīmē arī Nacionālo
bruņoto spēku modernizācijas stratēģiju (Documento Programmatico Pluriennale per la Difensa per il triennio 20152017), kas norāda, ka Itālijas armijai nepieciešams pievērsties tehnoloģiskajai modernizācijai. Stratēģija iezīmē
nozīmīgākos projektus aizsardzības modernizācijas jomā: jūras spēku kuģus, kaujas lidmašīnas un bruņumašīnas.
Dokuments norāda arī uz armijas pārstrukturēšanu, samazinot brigāžu un militārā personāla skaitu, kā arī līdz 2018.
gadam par 40% samazinot infrastruktūru. Armijas modernizācija virzīta arī tās duālas kapacitātes attīstībā – gan kā
bruņoto spēku, gan krīzes menedžmenta struktūru.96
Itālija ir viena no Rietumu valstīm, kas aizsardzības budžetu 2015. gadā samazinājusi līdz 1,0% no IKP. 2015.
gada budžeta plāns iezīmē arī turpmāku aizsardzības budžeta lejupslīdi 2016. un 2017. gadā. Aizsardzības budžeta
samazināšanās saistāma ar lielo fiskālo deficītu, kura samazināšana budžeta plānošanas laikā izvirzīta par prioritāti.

4.2. Turcija
Iekšpolitisko dinamiku Turcijā raksturo 2015. gada priekšvēlēšanu kampaņā izdotās partiju deklarācijas: vadošā
Taisnīguma un likuma partija (AKP) par prioritāru uzskata attiecību ar Krieviju veidošanu, Ukrainas krīzes kontekstā īpaši
uzsverot valsts teritoriālo integritāti un nepieciešamību meklēt miermīlīgu risinājumu.97 Šīs partijas pozīciju raksturo arī
atbalsts Vācijas diplomātiskās pieejas krīzes risināšanai. Otra visvairāk balsis saņēmusī Republikāņu partija (CHP) ieņem
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līdzīgu pozīciju, uzsverot nepieciešamību veidot konstruktīvas attiecības ar Krieviju.98 Jāņem vērā, ka koalīcijas
veidošanas process Turcijā 2015. gada augustā nav noslēdzies, taču divu iepriekšminēto politisko partiju svars
pārliecinoši pārvar citas partijas, tai skaitā Turcijas Nacionālistisko partiju (MHP), kura uzsver Krievijas un Padomju
Savienības politikas paralēles.99 Tautas demokrātiskā partija (HDP) pārstāv etnisko kurdu intereses un kritizējusi Turcijas
lēmumu neatzīt Austrumukrainas „referendumu” leģitimitāti.
Turcijas iekšpolitisko situāciju raksturo „turbulence”: Gezi parka protesti 2013. gadā, pirmā tautas vēlētā
prezidenta vēlēšanas 2014. gadā, kā arī parlamenta vēlēšanas 2015. gada jūnijā. AKP kritizēta par autoritāru valdīšanas
stilu.100 Nozīmīgākā motivācija izteikt skaidru pozīciju Ukrainas krīzes kontekstā ir radniecīgo etnisko tatāru nākotne pēc
Krimas anektēšanas. Jānorāda, ka Turcijas autoritātes separātismu un radikālu pretvalstisku grupējumu izcelšanos
neatbalsta arī Kurdistānas Darba partijas militārā spārna aktivitāšu dēļ. Tomēr Krievijas energomonopols un
ekonomiskie sakari Turcijai pierādījušies pietiekami svarīgi, lai izvairītos no Krievijas kritikas. Turcijas ambīcijas kļūt par
elektroenerģijas centrmezglu, ir cieši saistītas ar Krieviju un skaidro valsts attieksmi krīzes kontekstā. Situāciju apgrūtina
arī rēķināšanās ar Krievijas lomu Tuvajos Austrumos un īpaši Sīrijā.
Turcijas „balansa” pieejas piemērs ir lēmums noraidīt dalību pārējo NATO dalībvalstu piemērotajās sankcijās
Krievijai. Jens Stoltenbergs 2014. gada 1. decembrī preses konferencē personīgi vērsās pie Turcijas ar lūgumu tām
pievienoties; tomēr šis datums sakrita ar Vladimira Putina vizīti Turcijā, kuras laikā tika apspriesta tirdzniecības saišu
stiprināšana. Turcija nav pārtraukusi militāro un ekonomisko sadarbību ar Krieviju, kaut arī piedalījusies NATO
solidaritātes un militāro spēju demonstrēšanas pasākumos Melnajā jūrā un visos piecos Ukrainas atbalstam
paredzētajos NATO Trasta fondos.101 Turcijas pasivitāti var skaidrot ar atšķirīgu stratēģisko draudu izpratni. Valsts
attieksme pret NATO paplašināšanos ir ļoti piesardzīga – valsts atbalsta Maķedonijas uzņemšanu, bet Ukrainas krīze
apdraud NATO ilgtspējību, kas nav valsts interesēs. Tomēr par nozīmīgu var uzskatīt Turcijas, ASV un individuālu NATO
dalībvalstu sadarbību cīņā pret „Islāma valsti” neatkarīgi no atšķirīgā skatījuma uz Tuvo Austrumu nākotni.
2014. gada nogalē Turcijas Aizsardzības štāba priekšnieks Necdets Ozels prezentējis konceptu „Turcijas
bruņotie spēki 2033”. Jāņem vērā, ka Turcijas drošības prioritātes saistītas ar Turcijas-Sīrijas robežas, Ziemeļkipras, kā
arī iekšpolitiskās stabilitātes nodrošināšanu. Dokumenta oficiālā versija nav publiskota, taču ieskats tajā sniegts presei
rīkotajā jautājumu un atbilžu sesijas laikā. Par diviem centrālajiem darbības virzieniem dokumentā nosaukta Turcijas
bruņoto spēku modernizēšana līdz 2033. gadam un Turcijas aizsardzības industrijas attīstība. Cits darbības virziens
saistīts ar obligāto iesaukumu: Turcija ieviesusi sistēmu, kurā dienestu armijā var aizstāt finansiāla kompensācija, kā
rezultātā svarīgi vērst uzmanību uz bruņoto spēku kvalitāti. Par nozīmīgām nosauktas arī Turcijas Speciālo spēku
aktivitātes, kas būtu sagatavota ārējo spēku asimetrisku darbībai valsts teritorijā, tādējādi nepieļaujot iekšpolitiskās
nestabilitātes veicināšanu. Dokuments uzsver arī nākotnes draudu perspektīvu: kiberuzbrukumus un terorismu.
2015. gadā Turcija aizsardzības vajadzībām atvēlē 1,7% no IKP, taču var sagaidīt, ka turpmākajos gados valsts
aizsardzības budžets augs, ņemot vērā izaicinājumus, ar kuriem tā sastopas reģionāli. Turcija līdz 2023. gadam plāno
veikt vērienīgu bruņoto spēku modernizāciju. Valsts militāro iepirkumu programma paredz nodrošināt bruņotos spēkus
ar jaunām kaujas lidmašīnām, tankiem, helikopteriem, zemūdenēm, turklāt tiek plānots realizēt vairākus Turcijas
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aizsardzības industrijas projektus, kas ietver strēlnieku ieročus, kā arī pirmo Turcijā ražotās kaujas lidmašīnas projektu
un pavadoņkuģu būvniecību.102

4.3. Grieķija
Grieķijas centieni uzlabot politisko tirgošanās spēju ar kreditoriem iekļāva gan pretestību ES sankciju pakešu
ieviešanai, gan publisku Grieķijas un Krievijas partnerattiecību nostiprināšanu. Koalīcija – Neatkarīgie grieķi (ANEL) un
SYRIZA – demonstrējusi pretrunīgu pozīciju pēc krīzes eskalācijas. SYRIZA politiskā sekretariāta ziņojumā 2014. gada
februārī tika kritizēti ES centieni panākt Ukrainas asociāciju.103 Savukārt labējos Neatkarīgos grieķus raksturo rusofīliska
pozīcija. Opozīcijas spēju ietekmēt koalīciju traucējusi ne tikai pārliecinošā radikālo partiju uzvara, bet arī fakts, ka lielākā
opozīcijas partija Jaunā demokrātija (ND) veidoja kritušo valdību, samazinot tās „tirgošanās” spēju.
Grieķijas un Krievijas partnerattiecības tradicionāli raksturojamas kā stipras – šī pozīcija saistīta ar attieksmi
pret Kosovas un Kipras „iesaldētajiem” konfliktiem, pasīvās attieksmes pret NATO, kā arī enerģijas infrastruktūru
Turcijas teritorijā.104 Grieķija bija ES prezidējošā valsts 2014. gada pirmajā pusgadā – šī iemesla dēļ Grieķijas pozīciju vēl
2014. gada martā raksturoja nepieciešamība paātrināt Enerģētikas savienības veidošanu. Pēc vēlēšanām Grieķija
izmantoja divus nozīmīgus argumentus: pirmkārt, uzstāja uz demokrātiskās leģitimitātes trūkumu ES un, otrkārt,
norādīja, ka Krievijai iepriekš piemērotās sankcijas nesaskan ar pašreizējās valdības viedokli. Grieķijas amatpersonas
vairākkārt devušās vizītēs uz Maskavu, tai skaitā aizsardzības ministrs Pavlos Kammenos un bijušais premjerministrs
Aleksis Cipras, tādējādi apstiprinot līderu ciešās politiskās saites ar Krieviju.105 Tāpēc 2015. gada janvāra vēlēšanas
raksturo attiecību ar Krieviju instrumentalizēšana politisku mērķu panākšanai ES.
Kopš 2015. gada janvāra SYRIZA polisko līderu uzvedība šķietami ietekmējusi arī Grieķijas kā uzticama partnera
tēlu aliansē. Grieķijas ieguldījums NATO solidaritātes un militāro spēju demonstrēšanā ietver militārā lidlauka
nodrošināšanu NATO izlūklidojumiem Polijas un Rumānijas gaisa telpā un dalību NATO gaisa telpas patrulēšanas misijā
Albānijas gaisa telpā. Sadarbībā ar NATO partnervalstīm Grieķija darbojas NATO-Ukrainas Militāro karjeru
menedžmenta trasta fondā. Grieķija konsekventi neidentificē sevi ar NATO un ES stratēģiskajiem izaicinājumiem; tā
vietā Grieķija prioritizē Dienvidaustrumeiropas, Magreba un Tuvo Austrumu valstis, kā arī „iesaldēto” Kipras konfliktu.
Saskaroties ar atšķirīgiem reģionāliem izaicinājumiem, Grieķija savu pozīciju kolektīvās drošības struktūrās saskata par
„izņēmumu”. Grieķijas prioritāte ir Rietumbalkānu valstu integrācija Eiroatlantiskajās struktūrās, kas īpašu vietu ieņēma
Grieķijas prezidentūras ES prioritāšu sarakstā.106
2014. gads iezīmē jaunas Grieķijas bruņoto spēku Baltās grāmatas publikāciju. Krievija pieminēta kā viena no
reģionālajām lielvarām, kas meklē veidu, kā stiprināt savas pozīcijas starptautiskajās attiecības. Dokuments īpaši uzsver
NATO un Grieķijas atšķirīgās stratēģiskās intereses, vienlaikus pasvītrojot savu priviliģēto lomu reģionā, esot NATO, ES,
EDSO un ANO dalībvalstij, un spēju izmantot šo organizāciju piedāvātos instrumentus. Grieķija sākusi bruņoto spēku
pārstrukturēšanu un efektivizēšanu turpmāko 15 gadu periodā. Par prioritāti nosaukta spēku kaujas gatavības
saglabāšana, uzlabojot vadības un kontroles, kā arī izlūkdienestu efektivitāti, veicinot savstarpējo savietojamību,
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standartizāciju un pārmaiņas spēku operacionālajās aktivitātēs. Minēta asimetriskā karadarbība, kas novērojama
Tuvajos Austrumos; efektīva to apkarošana izvirzīta par vienu no īstermiņa mērķiem.107
Grieķija vēsturiski saglabājusi vienu no augstākajiem aizsardzības budžetiem NATO. Neatkarīgi no finansiālajām
problēmām aizsardzības budžets kopš 2014. gada audzis par 0,2% un sasniedzis 2,4% no IKP slieksni. Arī „aizsardzība
vispirms” politiku var saistīt ar Neatkarīgo grieķu ietekmi uz Aizsardzības ministriju, tomēr tuvākajā laikā var sagaidīt
Grieķijas aizsardzības politikas pārskatīšanu, ņemot vērā augošo finansiālo spiedienu un aizsardzības budžeta krišanos,
iesaldētos aizsardzības iepirkumus un hronisko budžeta deficītu.

4.4. Ungārija
Ungārijas ārpolitiku kopš 2010. gada un FIDESZ nākšanas pie varas raksturo „reorientācija uz Austrumiem”.108
FIDESZ un Kristīgo demokrātu (KDNP) koalīcija ieinteresēta pastiprinātā sadarbībā ar Austrumu reģioniem. Opozīcijas
viedoklis nav bijis konsolidēts politiskās nostājas dažādības dēļ: divas no lielākajām partijām – Jobbik un Ungārijas
Sociālistu partija (MSP) – pārstāv radikāli atšķirīgas pozīcijas, vienai lobējot nepieciešamību pasargāt ungāru minoritāti
Ukrainā no „Kijevas huntas”, otrai pieprasot veidot stingru pieeju Ukrainas krīzes risināšanai.
Ungārijas reakciju raksturo centieni saglabāt neitralitāti, lai samazinātu krīzes ietekmi uz Ungārijas-Krievijas
attiecībām. Ungārija atbalstījusi visas trīs ES sankciju paketes pret Krieviju, tomēr valsts vairākkārt norādījusi, ka
ekonomiskās sankcijas var kaitēt ES valstu energodrošībai un ekonomikai. To var skaidrot ar lielās ungāru diasporas
apdraudējumu Transkarpatijas reģionā Ukrainā, kā arī „Paks” un „Paks-2” kodolreaktoru celtniecību saistīto vienošanos
ar „Rosatom”. Nozīmīgs bijis arī Krievijas energomonopols uz Ungārijas dabasgāzes importu, kas noteicis arī valsts
pretrunīgo pieeju Enerģētikas Savienības projektam.109
Krievijas-Ukrainas kontekstā Ungārija uzsvērusi ES kā politiska instrumenta nozīmi konflikta risināšanā. NATO
militārajām garantijām jādarbojas kā papildu instrumentam ES politiskajām aktivitātēm. Tā rezultātā valsts līdztekus
Vācijas pieejas atbalstam 2015. gada septembrī sāka dalību Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijās. NATO Augstas
kaujas gatavības spēkiem Ungārija nodrošina 100 karavīru lielu kontingentu. Praktiskā palīdzība Ukrainai no Ungārijas
izpaužas DEEP ietvaros un finansiālā atbalstā NATO Kiberdrošības trasta fondam, un NATO programmai „Apmaiņa par
datiem gaisa telpā”110. Cita praktiska palīdzība ir dalība Slovēnijas gaisa telpas patrulēšanas misijā, kuru tā īsteno
tandēmā ar Itāliju kopš 2014. gada oktobra.111 V-4 kaujas grupā Ungārija iekļāvusi 700 karavīru. Svarīgi minēt, ka visas
V-4 valstis norādījušas uz nepieciešamību veicināt ekipējuma savietojamību ar NATO dalībvalstīm, īstenot kopīgus
aizsardzības iepirkumus un atbrīvoties no padomju izcelsmes militārā ekipējuma.112 ES kaujas grupas V-4 kontingenta
rotācijas laikā Ungārija būs gatava sniegt aviācijas uguns atbalstu. Attiecībā par NATO paplašināšanu Ungārija jau pirms
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krīzes sākšanās norādījusi, ka Ukrainai jāizpilda virkne dažādu noteikumu, tai skaitā jāsasniedz iekšējā stabilitāte un
sabiedrības atbalsts dalībai NATO.
Ungārija 2015. gadā aizsardzības budžetu saglabājusi 0,9% no IKP līmenī, taču 2022. gadā plāno sasniegt 1,4%
113
no IKP. Ungārijas aizsardzības budžeta samazināšana palēninājusi arī armijas modernizācijas tempus, taču šobrīd
aktuālākie projekti iekļauj „Nākotnes karavīra” projektu, plašākus robežu aizsardzības projektus un kiberdrošības
kapacitātes attīstīšanu. Citi aizsardzības plāni iekļauj pretgaisa sistēmas nomaiņu.

4.5. Čehija
Valsts iekšpolitisko diskursu Ukrainas krīzes kontekstā raksturo divvirzienu politika – no vienas puses,
Sociāldemokrātiskās partijas (SDP), ANO 2011 un Kristīgi demokrātiskās partijas (KDP) koalīcijas „balansējošā” pieeja,
uzsverot nepieciešamību meklēt diplomātisku krīzes risinājumu un iespējami ātrāku attiecību normalizēšanu ar Krieviju,
kas kļuvusi par redzamāko valsts reakciju raksturojošo iezīmi. Skaitliski mazākās opozīcijas viedokli raksturo sašķeltība,
ņemot vērā eiroskeptisku un Krievijai draudzīgu spēku klātbūtni (UNK), kā arī ES konformisma pozīcijas pārstāvjus (ODS
un TOP09).
Čehijas autoritātes mēģināja atturēt otrās ES sankciju paketes ieviešanu pret Krieviju un lobēja nepieciešamību
saglabāt neskartu civilo preču plūsmu Krievijas un ES dalībvalstu starpā.114 Šajā sakarā no amatpersonām izskanējuši
pretrunīgi apgalvojumi – prezidents Milošs Zemans aicināja ES tās atcelt, kā arī notikumus Austrumukrainā raksturoja
kā pilsoņu karu. Šeit jānorāda, ka ES Enerģētikas savienība Čehijai kļuva pieņemama tikai pēc Dienvidu straumes gāzes
vada projekta atcelšanas, tomēr enerģētiskā drošība joprojām ir noteicošs faktors valsts reakcijas veidošanā. Valsti
„balansēt” motivējis arī aizsardzības industrijas spiediens, piemēram, „LOM Prague”, kas apkalpo Mi tipa helikopterus,
krīzes dēļ zaudējis noieta tirgus un izejmateriālu piegādātājus.115
Neatkarīgi no politisko spēku pretestības (piemēram, Čehijas Komunistiskā partija, ČSSD) 2015. gada
sabiedriskās domas aptaujas norāda, ka 40% aptaujāto saskata Krieviju kā militāru draudu.116 Tā rezultātā valsts ir aktīva
NATO „atvērto durvju” politikas pārstāve, ņemot vērā NATO kā demokrātijas izplatītāja lomu. Tomēr Krievijas agresija
Ukrainā spēcīgi ietekmējusi politiskās elites, līdz ar to Ukrainas valdības kontrole pār teritoriju ir primārais kritērijs
uzņemšanai. Čehija ar nelielu karavīru skaitu piedalījusies atsevišķos NATO solidaritātes un militāro spēju
demonstrēšanas pasākumos117 līdztekus NATO militārā potenciāla izrādīšanas konvoja operācijā „Dragoon Ride 2015”,
kas valsts teritorijā tika sagaidīts ar pretrunīgu sabiedrības reakciju – atbalsta demonstrācijām un opozīcijas
protestiem.118 Valsts bijusi atturīga par Filipa Brīdlova 2014. gadā izteiktajiem komentāriem par pastāvīgām NATO
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bāzēm Centrāleiropā, lai novērstu 1968. gada notikumu atkārtošanos.119 Kopš 2015. gada jūlija Čehija ir arī V-4
prezidējošā valsts. Prezidentūras galvenās prioritātes vērstas uz militāru sadarbību ar NATO, kā arī sadarbības
veicināšanu ar citām Centrāleiropas valstīm un ASV. Papildu tam īpaša uzmanība tiks vērsta uz Eiropas drošības
stratēģijas veidošanu, kiberaizsardzības spēju attīstību, kā arī iesaistīšanos NORDEFCO projekta aktivitātēs.120 Vienlaikus
jānorāda, ka V-4 sadarbību ilgstoši bremzējušas nesaskaņas un solidaritātes trūkums, tam spilgti atspoguļojoties arī
Ukrainas krīzes kontekstā.
2014. gada nogalē Čehijas Ārlietu ministrija publicējusi „Čehijas ārpolitikas dienaskārtību 2015”, kurā Krievijas
agresīvā politika Ukrainā un Krimas anektēšana, kā arī asimetriskā karadarbība Ukrainas austrumos minēta kā galvenais
iemesls Čehijas-Krievijas attiecību dinamikas lejupslīdei. Valstu attiecības nākotnē atkarīgas no Krievijas vēlēšanās
ievērot starptautisko likumu, kaimiņvalstu suverenitāti un teritoriālo integritāti.121 2015. gada martā Čehijas Nacionālā
drošības padome apstiprināja arī Čehijas aizsardzības sistēmas ilgtermiņa pārskatu līdz 2030. gadam. Dokuments
pagaidām nav publiskots, tomēr atbilstoši valdības deklarācijai dokuments veidos pamatu bruņoto spēku reformu
plānam.122 Visticamāk bruņoto spēku reforma neieviesīs radikālas izmaiņas spēku struktūrās, bet sniegs jaunu pieeju to
efektivizēšanai un modernizēšanai.
Valsts 2014. gada nogalē paziņojusi par aizsardzības budžeta palielināšanu: no 1,04% no IKP 2015. gadā līdz
1,4% no IKP 2020. gadā.123 Te jānorāda, ka arī 2015. gads turpina iezīmēt lejupslīdi aizsardzības budžetā par 0,04% no
IKP. 2015. gada aizsardzības budžets koncentrējas uz bruņoto spēku ekipējuma modernizāciju, iegādājoties
helikopterus, bruņotus transportlīdzekļus un radarus, kas aizstās novecojušo padomju ekipējumu.

4.6. Slovākija
Slovākijas uztverē par starptautisko attiecību stāvokli iezīmējas izteikti bipolārs redzējums – Ukrainas krīze ir
cīņa par ģeopolitiskām ietekmes sfērām. Iekšpolitiskās diskusijas Slovākijā raksturo vienprātība, ņemot vērā, ka Virziens
– Sociālā demokrātija (Smer-SD), kas viena veido valdību, raksturojama ar vēlēšanos normalizēt attiecības ar Krieviju.
Opozīcijas partijas raksturo piesliešanās ES “pragmatiskajam” strāvojumam, tomēr efektīva mijiedarbība politisko spēku
starpā nav bijusi iespējama konsolidētās valdības dēļ.124
Notikumi Ukrainā Slovākijas attieksmi pret Krieviju kā nozīmīgu ekonomisko partneri nav mainījuši. Slovākija
uzstāj uz nepieciešamību normalizēt attiecības ar Krieviju un norāda, ka Austrumu partnerība nav pret Krieviju vērsts
projekts. Ārpolitisko diskursu Slovākijā raksturo jau minētā „balansa politika” un izteikta kritika pret ES pieeju Ukrainas
krīzei: premjerministrs Roberts Fiko iestājās pret sankciju piemērošanu Krievijai un raksturoja tās kā „pašnāvnieciskas”,
kaut arī valsts visas trīs sankciju paketes ieviest piekritusi. Pārmaiņas Slovākijas pozīcijā ienesusi jaunā prezidenta
Andreja Kiskas ievēlēšana, kura kampaņa iestājās pret Krievijas agresīvo politiku Ukrainā un par Eiroatlantisko
solidaritāti. A. Kiskas un R. Fiko starpā iezīmējusies izteikta iekšpolitiska sāncensība, kas bieži bijusi saistīta ar abu
119

Robert Muller, Czech Defense Minister sees no NATO troops on Czech soil, Reuters, 12.05.2014,
http://www.reuters.com/article/2014/05/12/us-ukraine-crisis-czech-nato-idUSBREA4B09820140512
120 Ministry of Defense and Armed Forces of the Czech Republic, Czech Presidency of the Visegrad Group (V4) - July 2015 to June 2016,
01.07.2015, http://www.army.cz/en/ministry-of-defence/strategy-and-doctrine/czech-presidency-of-the-visegrad-group-v4---july-2015to-june-2016-112105/
121 Vit Dostal and Jakub Eberle, „Agenda for Czech Foreing Policy 2015”, Association for International Affairs, 2015,
http://www.amo.cz/editor/image/produkty1_soubory/amocz_agenda2015_en.pdf
122 Government of the Czech Republic, Policy Statement of The Government of The Czech Republic, 14.02.2014,
http://www.vlada.cz/en/media-centrum/dulezite-dokumenty/policy-statement-of-the-government-of-the-czech-republic-116171/,
123 Ministry of Defense and Armed Forces of the Czech Republic, Defence Budget, Basic Data on the State Budge in Chapter of the Ministy
of Defence in 1993-2015, http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5760
124 EU-28 Watch 2014, Slovakia, http://www.eu-28watch.org/?q=node/1221

32

politisko līderu atšķirīgajām nostājām Ukrainas krīzes un ar to saistīto jautājumu kontekstā. Tomēr līdz šim Slovākijas
pozīcijas noteikšanā dominē trīs faktori: pirmkārt, Smer-SD priekšvēlēšanu programma iekļāva energoenerģijas cenu
samazināšanu kā prioritāti; otrkārt, sankciju ieviešana var pasliktināt situāciju energosektorā; un, treškārt, tās draud
pasliktināt situāciju valsts nodarbinātības sektorā.125
Slovākijas un Čehijas autoritātes koordinējušas īstenoto politiku attiecībā uz potenciālu pastāvīgu NATO spēku
un bruņojuma izvietošanu valstu teritorijā, norādot, ka šādam lēmumam iemesls ir vēsturiskā pieredze.126 Tomēr
jānorāda, ka 83% sabiedrības iestājas pret Krievijas intervenci Ukrainā, kā arī 58% sabiedrības uzskata NATO par
nozīmīgāko valsts drošības garantu. Valsts nelielās militārās kapacitātes dēļ Slovākijas teritorijā notikuši V-4 vingrinājumi
ar ASV dalību „Ground Pepper 2014”, kā arī NATO gaisa spēku vingrinājumi „MACE XVI”. To var skaidrot arī ar faktu, ka
Slovākijas bruņotie spēki ir relatīvi sliktākā stāvoklī nekā Čehijas un Ungārijas spēki, un gan valsts bruņotie spēki, gan to
ekipējums šobrīd ir vājākais V-4 valstīs.127 Slovākija ieguldījusi NATO-Ukrainas medicīniskās rehabilitācijas trasta fondā
un DEEP. NATO paplašināšanās kontekstā jānorāda, ka priekšroka dota Balkānu valstīm.
Slovākijas Nacionālā drošības stratēģija pēdējo reizi redakciju piedzīvojusi 2005. gadā. Taču „Ārpolitikas un
Eiropas politikas dienaskārtība 2015” uzsver, ka notikumi Krimā ir jaunu izaicinājumu avots un var izraisīt ilgstošu
nestabilitātes periodu, kā dēļ iespējams gaidīt stratēģijas pārskatu. Par prioritāti nosaukta aktivitāte NATO, tai esot
valsts drošības garantam, un Velsas samitā pieņemtie lēmumi, īpaši attiecībā uz austrumu flanga stiprināšanu.128
Lai gan Dienaskārtībā norādīts, Slovākija radikālas izmaiņas aizsardzības budžetā nav veikusi, un 2015. gadā tas
saglabājies nemainīgs – 1,0% no IKP. Slovākija ir vienīgā no V-4 valstīm, kas nav izteikusi prognozes par potenciālu
aizsardzības budžeta palielināšanu nākotnē. Vienlaikus Slovākijas bruņotie spēki 2015. gadā aprīlī paziņoja par vērienīgu
gaisa spēku flotes modernizāciju. Sadarbībā ar ASV Slovākijas gaisa spēku rīcībā nonāks deviņi jauni „UH-60 Black Hawk”
helikopteri. Slovākijas ambīcijas gaisa spēku jomā saistās ar reģionālu gaisa spēku apmācību un kompetences centru.129
2015. gadā Slovākijas bruņotie spēki saņēma arī citu ekipējumu, tai skaitā apvidus automašīnas, helikopterus un
daudzfunkcionālas smagās automašīnas.130 Tādējādi valsts pakāpeniski samazina atkarību no Krievijā ražotā militārā
ekipējuma un bruņojuma.

4.7. Bulgārija
Bulgārijas reakcija pēc Ukrainas krīzes izcelšanās raksturojama kā pretrunīga. Lielākā koalīcijas partija GERB
uzsvērusi, ka ES piemērotās sankcijas kaitē Bulgārijas ekonomiskajai izaugsmei. Savukārt Reformistu bloks
(Реформаторски блок) svarīgāko lomu spēlējis, panākot, ka valsts izaicinājumu priekšā kā prioritāti izvirza aizsardzību.
Tomēr konkrētas pozīcijas formulēšanai kaitējusi iekšpolitiskā spriedze – Bulgārijas iekšpolitisko situāciju raksturoja arī
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galēji labēju spēku parādīšanās politiskajā vidē un ārkārtas vēlēšanas 2014. gada nogalē. Lielākais opozīcijas spēks –
Bulgārijas Sociālistu partija (BSP) – iestājās pret sankciju ieviešanu pret Krieviju.131
Iekšpolitiskās diskusijas ietekmējuši energoatkarības un tirdzniecības sakari. Bulgārijas pragmatisko pieeju
Ukrainas krīzes risināšanai raksturo gan centieni izrādīt lojalitāti ES un NATO, gan uzsvērt Krievijas nozīmi valsts
ārpolitisko prioritāšu sarakstā, jo Krievijai ir nozīmīga loma Melnās jūras ekonomikā. Tomēr Krievijas ofensīvā Ukrainā
ierakstās arī vairāki Bulgārijai acīmredzami draudi: valsts izvietota „iesaldēto konfliktu” tuvumā un tā militāri atkarīga
no novecojušas padomju tehnoloģijas. Nozīmīga bijusi arī bulgāru minoritāte Ukrainas teritorijā, kas rada nopietnas
raizes augošās militārās spriedzes dēļ.
Vienlaikus tieši Krievijas ietekmes un nelielā politiskā svara dēļ Bulgārijai ir īpaši svarīga dalība NATO KrievijasUkrainas konflikta kontekstā. Arī European Council on Foreign Relations aptauja 2015. gada martā norāda, ka kopš
Krievijas-Ukrainas konflikta izcelšanās Bulgārijas iedzīvotāju daudzums, kas tradicionāli labvēlīgi noskaņots pret Krieviju,
samazinājies par 30%.132 Bulgārija kā viena no NATO „frontes” valstīm kļūs par mājvietu NATO vadības un kontroles
centram un nodrošinās poligonu Augstas gatavības spēkiem. Valsts ģeogrāfiskais izvietojums ļauj alianses dalībvalstīm
īstenot NATO solidaritātes pasākumus tiešā Ukrainas teritorijas tuvumā, tāpēc Bulgārija iesaistījusies divpusējos un
daudzpusējos vingrinājumos arī Melnajā jūrā. Bulgārija piedalās arī NATO-Ukrainas medicīniskās rehabilitācijas trasta
fondā. NATO „atvērto durvju” politikas kontekstā Bulgārijas prioritāte ir Maķedonijas un Grieķijas attiecību
normalizēšana. Turklāt tam Bulgārijas „balansējošā” politika norāda, ka valsts meklē līdzsvaru starp ES Austrumu
partnerības programmas un Krievijas interesēm, kā rezultātā Bulgārijas viedoklis par potenciālu NATO paplašināšanos
Ukrainas virzienā šobrīd vērtējams kā negatīvs.
Valsts militārās elites viedoklis par Krievijas agresiju pret Ukrainu atspoguļojas 2014. gada septembrī izdotajā
„Vīzijas 2020”, kas krīzi Austrumukrainā nosauc par lielāko Eiroatlantiskās telpas apdraudējumu.133 Dokuments īpašu
nozīmi piešķir hibrīdkaram un ekonomiskajam spiedienam.134 Dokumentā minētas arī sankcijas pret Krieviju, kas
apdraud valsts ekonomisko stabilitāti. Par citām nozīmīgām problēmām dokumentā nosaukts novecojušais bruņojums,
šajā kontekstā minot atkarību no Krievijas rezerves daļām, kā arī militārā ekipējuma savietojamības problēmas ar NATO.
Dažas dienas pēc dokumenta publiskošanas tas pazuda no Aizsardzības ministrijas mājas lapas, lai tiktu padarīts politiski
neitrāls attiecībā uz Krieviju. Savukārt 2014. gada oktobrī publiskotajā „Nacionālā programma: Bulgārija NATO un tās
loma Eiropas drošībā” valsts apņemas paaugstināt aizsardzības budžetu līdz 2% no IKP līdz 2020. gadam, kā arī veicināt
savietojamību ar NATO dalībvalstu spēkiem. Īpaši uzsvērta gaisa spēku ekipējuma nomaiņa un jūras spēku kuģu
modernizācija. Sauszemes spēku vajadzībām plānots iegādāties jaunas kaujas mašīnas un 3D radarus, tādējādi
papildinot NATO pretgaisa un pretraķešu sistēmas.135
Neatkarīgi no dokumentā izvirzītajām problēmām Bulgārijas aizsardzības budžets 2015. gadā samazinājies līdz
1,2% no IKP. Aizsardzības budžeta palielināšana līdz 2% ko IKP līdz 2020. gadam nonākusi plašās diskusijās politisko
spēku ietvaros. Te jāpiemin arī dokuments „Vīzijas 2020”, kurš norādīja, ka 2015. gadā Bulgārijai aizsardzībai jāatvēl
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vismaz 1,5% no IKP, taču tik strauja aizsardzības budžeta palielināšana šobrīd netiek uzskatīta par reālu mērķi. Tāpēc
politiskās partijas vienojušās, ka budžets tiks palielināts līdz NATO noteiktajam līmenim desmit gadu laikā.136

4.8. Slovēnija
Slovēnijas koalīcijas partijas paudušas vienotu viedokli par krīzi Ukrainā, uzsverot nepieciešamību meklēt
diplomātisku risinājumu. Centra partija (SMS), Slovēnijas Sociāldemokrātu partija (SSP) un Demokrātiskā pensionāru
partija (DSS) – visas izteikušas pilnu atbalstu Ukrainas teritoriālajai nedalāmībai un suverenitātei. Krievija vienlaikus
raksturota kā „atslēgas spēlētājs” krīzes risināšanai ar nosacījumu, ka valsts ievēros starptautiskā likuma normas.137
Labējās opozīcijas partijas – Jaunā Slovēnija-Kristīgie demokrāti (NS-KD) un Slovēnijas Demokrātiskā partija (SDP) –
vairākkārt nosodījušas Krievijai „draudzīgo” attieksmi un retoriku no amatpersonu puses.
Slovēnijas amatpersonas uzstāj uz nepieciešamību normalizēt attiecības ar Krieviju, bet ievēro skaidru ES un
NATO vērtību perspektīvu. Slovēnijas relatīvi stingrāka pieeja Ukrainas krīzes risināšanai salīdzinājumā ar pārējām
„pragmatiskā balansa” politikas pārstāvēm skaidrojama ar relatīvo energonodrošinātību.138 Vienlaikus krīzes izcelšanās
Slovēnijas autoritātes vaino ES neizlēmību un skaidras vīzijas trūkumā par to, kā ES saskata savu sadarbību ar Ukrainu,
un šo faktoru kombināciju ar Krievijas ģeopolitiskajām ambīcijām.
Slovēnija uzskata dalību NATO par nozīmīgu nacionālās drošības pīlāru reģionālās dinamikas dēļ. Slovēnija aktīvi
atbalsta arī NATO un ES sadarbību un uzsver nepieciešamību palielināt KĀDP kapacitāti. Slovēnija piedalījusies vairākos
NATO solidaritātes un militāro spēju demonstrēšanas pasākumos, tai skaitā „Immediate Response 2014”, „Adriatic
Strike 2014”, „Saber Junction 2015” Baltijā un „CREVAL” 2015. gadā. Vienlaikus Slovēnijas „atvērto durvju” politikas
prioritāte ir Melnkalne un Maķedonija, un atbalsts Ukrainas uzņemšanai valsts politisko līderu izteikumos šobrīd nav
figurējis.
Slovēnijas aizsardzības politika Ukrainas krīzes ietekmē nav krasi mainījusies, taču aizsardzības sektora
aktivitātes liecina par mērķtiecīgu reģionālās sadarbības veicināšanu un gatavību sniegt nepieciešamo atbalstu vairāk
apdraudētajiem sabiedrotajiem. 2015. gada jūlijā apstiprināta Slovēnijas jaunā Ārpolitikas koncepcija, kas uzsver valsts
prioritāros sadarbības reģionus: Centrāleiropu un Vidusjūras reģionu. Dokumentā par prioritāru šī reģiona
destabilizācijas faktoru tiek nosaukta Ukrainas krīze, kas apdraud valsts izveidotās ekonomiskās saites ar
Austrumeiropu. Ārpolitikas koncepcija piemin arī hibrīddraudus un Tuvo Austrumu nestabilitātes ietekmi uz nacionālo
drošību un Vidusjūras reģionu. Par to ierobežošanas primāro līdzekli valsts nosauc dalību NATO.
Slovēnijas aizsardzības budžets 2014. un 2015. gadā saglabājies 1,0% no IKP līmenī, taču budžeta palielināšana
tiks sākta 2017. gadā.139 Vienlaikus Aizsardzības ministrijas ikgadējais apskats norāda, ka konkrētus solījumus
procentuālā izteiksmē no IKP dot varēs tikai pēc budžeta stabilizācijas. Aizsardzības vajadzībām atvēlētais budžets tiks
ieguldīts divu kājnieku brigāžu un speciālo uzdevumu vienības modernizācijai.140
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5. DISTANCĒTĀ RĪCĪBPOLITIKAS GRUPA
Grupas dalībnieču – Spānijas, Portugāles, Īslandes un Albānijas – rīcībpolitiku raksturo formāla Krievijas
agresijas nosodīšana un Ukrainas teritoriālās integritātes un suverenitātes atbalstīšana, vienlaikus izvairoties no aktīvas
iesaistes krīzes risināšanā. Īslandes gadījumā spēcīgais eiroskeptiskais noskaņojums kavējis valsti iesaistīties ES
diplomātiskajos centienos, vienlaikus militāro iesaisti kavējis valsts aizsardzības sektora vājums; Albānijas gadījumā
neatkarīgi no aktīvā atbalsta ES pozīcijai reģionālās drošības prioritātes, neliela militārā kapacitāte un stratēģiskā vide
noteikusi valsts minimālo iesaisti NATO aktivitātēs un pozīcijas veidošanā; bet Spānijas un Portugāles gadījumā par
noteicošiem faktoriem var uzskatīt to ģeogrāfisko izvietojumu un Dienvidu partnerības un Dienvideiropas robežu
nosargāšanu kā prioritāra stratēģiska izaicinājuma izvirzīšanu. Valstu grupa nav izrādījusi konsekventu pieeju
aizsardzības budžetam, 2015. gadā to palielinot tikai Portugālei. Tāpat jānorāda, ka neviena no grupas valstīm
neatbalsta NATO paplašināšanos Ukrainas virzienā, tā vietā par prioritāti izvirzot Rietumbalkānu valstis.

5.1. Spānija
Tautas partijas (GP) un Spānijas Sociālistiskā strādnieku partija (GS), kas veido divas lielākās grupas Spānijas
parlamentā, norādījušas, ka Ukrainas krīzei nepieciešams meklēt diplomātisku risinājumu, kas balstīts Ukrainas
teritoriālajā nedalāmībā un suverenitātē. Vairākas populistiskas partijas, tai skaitā Podemos un Vienotā kreisā partija
(Izquierda Unida), izmantojušas ES „nekonsekvento pozīciju” Ukrainas kontekstā, lai palielinātu savu atbalstītāju skaitu,
tomēr valdošās koalīcijas formālais viedoklis saglabājies par labu Rietumu koalīcijas nostājai.
Spānijas kopīgajam diskursam raksturīgs atbalsts Ukrainas teritoriālajai nedalāmībai un suverenitātei, īpaši
ņemot vērā, ka valsts ārpolitikā bieži atspoguļojas arī iekšpolitiskie saspīlējumi (Basku zemes un Katalonijas jautājums –
t.s. „Kosovas sindroms”).141 Vienlaikus Spānijas ES kaimiņpolitikas instrumentu lokā par nozīmīgāko prioritāti uzskatāms
dienvidu virziens. Spānijas aizsardzības ministrs, tiekoties ar F. Brīdlovu 2014. gada jūlijā, aicinājis NATO spēkus
iesaistīties arī dienvidu flanga aizsardzības kapacitātes palielināšanā, kas tika uzsvērta kā viena no Velsas samita
prioritātēm, bet guvusi salīdzinoši mazāku praktisku ieguldījumu nekā alianses Austrumvalstu solidaritātes
operācijas.142 Atšķirīgas stratēģiskās prioritātes izraisījušas arī atšķirīgu pieeju ārpolitikai: 2015. gada martā valsts
rīcībpolitikā atgriežas “pragmatiskās” iezīmes, kad Spānijas ārlietu ministrs Hosē Manuels Garsia-Margallo devies uz
Maskavu, lai tiktos ar S. Lavrovu. Apspriesto jautājumu loks iekļāva abu valstu tirdzniecības saites un nepieciešamību
risināt krīzi Ukrainā. Gadus pirms Ukrainas krīzes sākšanās raksturoja Spānijas un Krievijas ekonomiska tuvināšanās; tā
rezultātā valsts publiskajā telpā un plašsaziņas līdzekļos aktuālas bijušas diskusijas par sankciju ietekmi uz Spānijas
ekonomiku. Ukrainas krīzes ietekmē Spānija izvērsusi sadarbību ar dienvidu kaimiņiem, jo tā vēlas kļūt par ES
enerģētikas centrmezglu. Tādējādi skaidra kļūst arī valsts pozīcija, uzskatot Vidusjūras dienvidu valstis par nozīmīgāku
mērķi savas ārpolitikas veidošanā.
Spānija NATO uztver kā nozīmīgu nacionālās aizsardzības sistēmas komponenti. Šajā gadījumā jānorāda, ka
NATO AEGIS pretraķešu sistēmas posmi Spānijā, Rotas ostā, nogādāti 2014. gada decembrī un iezīmē ASV ekipējuma
klātbūtnes atjaunošanu valsts teritorijā. Spānija sniegusi ieguldījumu arī NATO solidaritātes un militāro spēju
demonstrēšanas pasākumos – kopš 2015. gada 7. janvāra tā iesaistījusies Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijās;
iepriekš valsts tajās piedalījās tikai 2006. gadā. Spānija Austrumu valstu pārapdrošināšanas nolūkā sniegusi divas
fregates NATO Pastāvīgajiem jūras spēkiem. Spānijas un Portugāles militārās vienības nopietni gatavojās uzņemt
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vingrinājumu „Trident Juncture 2015”- vienu no lielākajiem NATO vingrinājumiem kopš Aukstā kara beigām.143 Spānija
kļuvusi arī par vienu no pirmajām valstīm, kas nodrošinās spēkus NATO Augstas gatavības spēkiem. NATO
paplašināšanās kontekstā jānorāda, ka Spānijas prioritāte ir Balkānu valstu uzņemšana NATO, un Ukrainas dalība
iespējama tikai tad, ja valsts izpilda pamata demokrātijas, konsolidācijas un stabilitātes kritērijus. Vienlaikus jāmin, ka
Pew research center 2014. gadā veiktā aptauja norāda, ka Spānijas sabiedrībā valda plašs atbalsts Ukrainas dalībai NATO
un ES – 57% un 65%.144
Spānijas ikgadējais Aizsardzības komitejas apskats norāda, ka 2014. gads iezīmē stratēģiskas maiņas vairākos
Eiropu ieskaujošos reģionos, tai skaitā Sīrijas un Irākas teritorijā, kā arī Gvinejas līcī, Rietumāfrikā un Sāhela teritorijā.
Ukrainas krīze raksturota kā nozīmīgs drošības izaicinājums Eiropai un nacionālajai drošībai. Krievijas atbalsts
separātistu grupām raksturots kā ilgtermiņa pārmaiņas Eiroatlantiskajā drošībā iezīmējošs fenomens. Par primāro
drošības draudu nosaukti terorisma draudi un nepieciešamība pievērst uzmanību kaimiņiem Ziemeļāfrikā, kā arī ES un
NATO daudznacionālajiem drošības sadarbības projektiem.145 Spānijas draudu uztvere veidojusi pamatu jaunam
„Nacionālajam stratēģiskajam plānam cīņai pret radikalizāciju un terorismu”, kas izdots 2015. gadā.146
Spānijas aizsardzības budžets 2015. gadā ir 0,9%, saglabājot tādu pašu līmeni kā 2014. gadā. Tā rezultātā Spānija
kļūst par vienu no valstīm, kas atvēl vismazāko summu aizsardzības vajadzībām alianses dalībvalstu vidū. Tomēr 2016.
gadā paredzēts, ka aizsardzības budžets kāps par 0,4%. Spānija 2014. gadā uzsākusi vērienīgus bruņoto spēku
pārstrukturēšanas darbus (Proceso de Transformación de la Fuerza), kas virzīti uz mobilizācijas saglabāšanas spēju,
nacionālās autonomijas aizsargāšanu, savstarpējās savietojamības saglabāšanu un piemērošanos nacionālajām
ekonomiskajām spējām.147 Spānija šobrīd bruņoto spēku uzturēšanai un spēku pārstrukturēšanai atvēl 75% no
aizsardzības budžeta, tā rezultātā armijas ekipējuma modernizācijai atvēlēto budžetu samazinot. Tomēr 2015. gada
maijā apstiprināta papildu 980,3 miljonu ASV dolāru piešķiršana 19 aizsardzības projektiem, kas iekļauj transporta
lidmašīnas, kaujas lidmašīnu, bruņumašīnas un kaujas helikoptera iegādi. 2014. gadā apstiprināti arī Spānijas plāni
iegādāties kaujas tankus 30 miljardu EUR vērtībā.

5.2. Portugāle
Portugāles Sociāldemokrātiskā partija (PSDP) izrādījusi ES politikai raksturīgu diplomātiska un politiska
risinājuma meklēšanas atbalstu, bet Kristīgie demokrāti (DC), kurus raksturo eiroskeptiska pozīcija, iestājas par attiecību
normalizēšanu ar Krieviju, ņemot vērā sarežģīto ekonomisko situāciju. Izteikti šīs atšķirības iezīmējas, piemēram,
Portugāles ārlietu ministra Rui Mačetes izteikumos, kas V. Putinu pielīdzina caram,148 un Portugāles vicepremjerministra
Paula Portas izteikumos, kas brīdina, ka mūsdienu Krieviju nedrīkst pielīdzināt Padomju Savienībai.149 Lielākā opozīcijas
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partija – Portugāles Sociālistu partija (PSP) – pasliktināšanos Krievijas-ES attiecībās uzskata par nopietnu draudu
ekonomikai.
Līdz Ukrainas krīzes sākumam Portugāles un Krievijas savstarpējās attiecības raksturo ekonomiskās sadarbības
palielināšana, kas izskaidro arī opozīcijas partiju kritisko nostāju jautājuma kontekstā. Portugāles autoritātes uzskata
dienvidu virzienu par nozīmīgāku ārpolitisko prioritāti, tāpēc Portugāle ir ieinteresēta regulēt situāciju Gvinejas līcī un
Sāhela reģionā un panākt NATO un KĀDP pievēršanos Dienvideiropas krīzēm.
Portugāles ieguldījums NATO austrumu flanga solidaritātes pasākumos 2015. gadā izpaudies Portugāles dalībā
rotējošo spēku aktivitātēs Lietuvā no 2015. gada aprīļa līdz jūnijam. Portugāle ar 140 karavīriem piedalījusies
vingrinājumā „Saber Strike 2015” Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā. No 2014. gada septembra līdz decembrim valsts
vadījusi arī Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas, kā arī nodrošinājusi tām nepieciešamo ekipējumu, līdztekus sešas
kaujas lidmašīnas ar apkalpes locekļiem nosūtot arī uz Rumāniju, lai stiprinātu Rumānijas iesaistīšanos NATO
vingrinājumos. Portugāle piešķir līdzekļus NATO Kiberdrošības trasta fondam un NATO Militāro karjeru trasta fondam.
Svarīgi norādīt, ka krīzes Ziemeļāfrikā un Dienvideiropas migrācijas krīzes rezultātā 2014. gada 4. jūnijā Portugāles un
Spānijas aizsardzības ministri tikušies Spānijas-Portugāles Drošības padomē (Conselho Luso-Espanhol de Segurança e
Defesa), lai apspriestu divpusējas aizsardzības programmas iespējamību, atbildot uz mainīto drošības situāciju Eiropā.150
Tomēr jau kopš ES kaimiņpolitikas instrumentu izveidošanas Portugāle uzsvērusi, ka valstis, ar kurām tiek veidota cieša
sadarbība, nesaņem potenciālas dalības ES vai NATO garantijas, kas nosaka arī Portugāles attieksmi pret Ukrainas
uzņemšanu NATO.
2014. gadā nav izdoti oficiāli dokumenti, kas raksturotu izmaiņas Portugāles stratēģiskajā domāšanā. Taču
aizsardzības ministrs uzrunā pēc teroraktiem Parīzē 2015. gada janvārī uzsvēris nepieciešamību pastiprināt sadarbību
ar starptautiskajām organizācijām, to skaitā NATO, ANO un ES, un aicinājis tās iesaistīties NATO dienvidu flanga
stiprināšanā pret pirātismu un terorismu. Šajā kontekstā uzsvērta nepieciešamība katrai valstij individuāli nodrošināt
savas pašaizsardzības spējas.151 Portugāles gadījumā nepieciešamība pievērsties draudiem, kas izriet no tās kaimiņu
reģioniem – jūras pirātu aktivitātēm, kiberdraudiem, terorisma un nestabilām valstīm – atspoguļojās jau 2013. gadā
izdotajā Stratēģiskajā nacionālās aizsardzības konceptā.152 Dokuments liecina par stratēģisko prioritāšu dažādību NATO
dalībvalstīs ilgtermiņā, kā arī nostāda Austrumu dalībvalstu pārapdrošināšanu sekundārā lomā.
Portugāles aizsardzības budžets 2015. gadā sastāda 1,4% no IKP, augot par 0,1% no 2014. gada. Aizsardzības
budžetā izdevumi paredzēti bruņoto spēku plānā „Aizsardzība 2020” (Defensa 2020, izdots 2013. gadā) iekļautajai
modernizācijai un bruņoto spēku pārstrukturēšanai, kā arī ekipējuma iegādei, tai skaitā patruļas kuģiem, bruņotiem 4x4
transportlīdzekļiem un transporta lidmašīnām.153 Papildus 2015. gada martā Portugāles aizsardzības ministrs izziņojis
arī Militārās programmas likuma (Lei da Programcao Militar) pārskatīšanu, lai panāktu valsts bruņoto spēku ekipējuma
atjaunošanu, īpaši jūras spēku un taktisko ieroču, ņemot vērā izmaiņas stratēģiskajā vidē.

150

Gobiergo de Portugal, Aprovadas novas leis organicas no ambito da reforma defensa 2020, 2014.05.11,
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-defesa-nacional/mantenha-se-atualizado/20141105-mdn-organica.aspx
151 „Aguiar Branco: Portugal deve contar para defensa coletiva”, Observador, 13.01.2015, http://observador.pt/2015/01/13/aguiarbranco-portugal-deve-contar-para-defesa-coletiva/
152 Instituto de Defensa Nacional, Conceito Estrategico de Defensa Nacional, 2013,
www.idn.gov.pt/conteudos/documentos/CEDN_2013.pdf
153 „Portugal aumenta o seu orcamento militar em 2015”, Defensa.com, 24.11.2014,
http://defensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13940:portugal-aumenta-o-seu-orcamento-militar-em2015&catid=160:noticias-em-portugues&Itemid=497

38

5.3. Īslande
Īslandes koalīcijas partijas – Progresīvo partiju (Framskonarflokkurinn) un Neatkarības partiju
(Sjálfstæðisflokkurinn) – raksturo eiroskeptiska un populistiska pozīcija, kas ieņēmusi nozīmīgu lomu, veidojot
iekšpolitisko diskusiju par Ukrainas krīzi. Diskusijās dominējusi smaga ES kritika: premjerministrs Sigmundirs
Gunlaugasons pēc valdības spēku sadursmju sākuma norādījis, ka ES vainojama nekārtībās, kas valda Ukrainā. Šie
komentāri izpelnījušies smagu eiropeiski noskaņoto opozīcijas partiju kritiku.
Īslandes ārpolitiskajā diskursā iezīmējas Ziemeļu valstīm tik nozīmīgā „vērtību politikas” pieeja, kā rezultātā
valsts uzsver nepieciešamību „nosargāt” starptautisko likumu un kārtību, tai skaitā uzsverot ANO Hartā paredzēto
nevardarbīgo konfliktu risināšanu, valstu politisko neatkarību un suverēnu pastāvēšanu. Īslandes lielākās rūpes Ukrainas
krīzes kontekstā saistītas ar Arktiku. Valsts atrašanās vieta atstatus no Eiropas kontinenta pasargā to no potenciāla
militāra apdraudējuma šobrīd, taču nopietnas raizes rada klimata pārmaiņas. Svarīgi atzīmēt, ka Īslandes eiroskeptiskā
pozīcija atspoguļojas arī ārpolitiskās izvēlēs, kuras raksturo „pretsvara ES” meklējumi, stiprinot sadarbību ar BRICS
valstīm. Tiek uzskatīts, ka saistību padziļināšana ar ES samazinās Īslandes iespējas izvēlēties sadarbības partnerus.154
Tomēr Īslandes valdība pievienojusies ES dalībvalstu sankciju solidaritātes mēriem, piemērojot līdzvērtīgas sankcijas
ieroču industrijas un finanšu sektoram.155 Īslandi konfliktā asociējusi prezidentūra Ziemeļvalstu padomē 2014. gadā.
Formāts ir kontaktgrupa relatīvi distancētajai Īslandei ar Krievijas tiešām kaimiņienēm, kā rezultātā Reikjavīkas
autoritātes netieši iesaistījušās vairāku deklarāciju un solidaritātes pasākumu ar Baltijas valstīm un Poliju īstenošanā.156
Gaisa telpas patrulēšana, kas veikta Īslandē, kombinācijā ar Krievijas atjaunoto aktivitāti Ziemeļos ir centrālie
iemesli, kāpēc Īslande ieinteresēta sadarbībā ar NATO. Par vienu no zīmīgākajiem Īslandes reakciju raksturojošajiem
faktoriem var uzskatīt NORDEFCO sadarbības stiprināšanu. Norvēģijas, Dānijas un Īslandes, kā arī NATO partnervalstu
Zviedrijas un Somijas 2015. gada aprīlī parakstītais militārās sadarbības līgums orientēts uz Krievijas radīto militāro
draudu mazināšanu. Šī līguma būtiskākie faktori ir deklarētā Ziemeļu un Skandināvijas valstu solidaritāte ar Baltijas
valstīm, kā arī izrietošā Somijas un Zviedrijas praktiskā tuvināšanā NATO. Vienlaikus NATO militāro spēju
demonstrēšanas operācijās Īslande nav piedalījusies, ko var skaidrot ar faktu, ka valstij nav pastāvīgu bruņoto spēku. Tā
vietā Īslandes teritorijā notikuši unikāli gaisa telpas aizsardzības vingrinājumi „Iceland Air Meet 2014”.157 Tomēr valsts
iesaistījusies NATO Vadības, kontroles, komunikāciju un datorsistēmu trasta fondā Ukrainai.
2014. gada Ārlietu ziņojums ilustrē valsts attieksmi pret krīzi Ukrainā, norādot, ka Krievijas uzbrukums Ukrainai
rada nopietnu drošības draudu Eiropas stabilitātei, kas liks Īslandei atkārtoti pārvērtēt partnerattiecības ar Krieviju.158
2014. gadā Īslandes parlamentārā komiteja Nacionālās drošības politikas izstrādāšanai publicējusi dokumentu, kas
uzstāj uz nepieciešamību uzlabot valsts pašaizsardzības spēju un attīstīt militāro sektoru. Par centrālajiem darbības
virzieniem nosaukta dabas resursu aizsargāšana; cīņa ar kibernoziedzību un starptautisko terorismu; sadarbība ar ASV
krīzes un glābšanas operācijās; sadarbība ar NATO, īpaši Krievijas radīto draudu gaismā; sadarbība ar ES neatkarīgi no
Īslandes lēmuma atteikties no kandidātvalsts statusa; un sadarbība ar Ziemeļvalstīm. Par nozīmīgām uzskatītas NATO
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un ASV sniegtās garantijas Īslandes drošībai, kā arī nepieciešamība adaptēt šo sadarbību valsts vajadzībām.159
Dokumenta konsolidēta versija sagaidāma 2016. gadā.
Īslande formāli piekritusi visiem Velsas samitā dotajiem solījumiem, taču faktiski valsts 2015. gada budžetā
kāpumu nav piedzīvojusi (aizsardzības budžets ir aptuveni 0,2% no IKP). Valstij nav arī bruņoto spēku, taču krasta
apsargāšanas funkciju pilda Īslandes krasta apsardze, kas izskaidro arī valsts nelielo ieguldījumu aizsardzības jomā.
Savukārt šādu rīcībpolitikas dinamiku var skaidrot ar Īslandes „kvazi-neitralitālo” pozīciju neatkarīgi no dalības NATO.

5.4. Albānija
Albānijas nostāja Ukrainas krīzes kontekstā bijusi solidāra gan ar NATO, gan ES pozīciju. Tomēr Albānijas
politisko spēku izvērtējumā par Ukrainas krīzi novērojamas arī atšķirības salīdzinājumā ar citām NATO dalībvalstīm.
Notikumi Ukrainā bieži skatīti caur iekšpolitisko prizmu, kā arī potenciālo ietekmi uz Albānijas ES prospektiem.
Premjerministrs Edi Rama (Sociāldemokrātiskā partija, PS) bieži kritiski izteicies par ES pieeju Ukrainas krīzei un norādījis,
ka tās nespēja domāt ilgtermiņā, kā arī valstu savstarpējās nesaskaņas vainojamas pie pilsoņu kara Ukrainā. Opozīcijas
Albānijas Demokrātiskā partija (PD) aicinājusi Vāciju aktīvi iesaistīties skaidru ES prospektu formulēšanā Rietumbalkānu
valstīm, lai izvairītos no līdzīgas situācijas izcelšanās.
Albānija sadūrusies ar vairākiem izaicinājumiem vienlaikus: gan Ukrainas krīzi, gan karu Irākā un Sīrijā –
proporcionālais „Islāma valstij” pievienojušos karotāju skaits no Albānijas ir viens no augstākajiem Eiropā. Albānijas
attiecības ar Krieviju ir apgrūtinātas Kosovas dēļ, ņemot vērā Serbijas un Krievijas ciešās partnerattiecības. Albānija
uzskata Krieviju par revizionistisku varu, kas nepieņems valsts eiropeisko orientāciju, tā vietā īstenojot ietekmes
operācijas, kas pamatotas kopīgā kultūrā. Tāpēc „Skaidra ES perspektīva!” ir nozīmīgs sauklis ES perifērijas valstu
eiropeiskajiem spēkiem. Tomēr Ukrainas krīze saistīta arī ar citiem izaicinājumiem: 2008. gada „cauruļvadu kara” laikā
Albānija sastapās ne tikai ar ekonomisko, bet arī enerģētikas krīzi.
Albānija kopā ar Melnkalni pievienojās ES sankcijām pret Krieviju 2014. gada aprīlī.160 Par īpaši nozīmīgu faktoru
Albānijas solidaritātes ar ES un NATO noteikšanā bijis fakts, ka Balkānu pussalas valstīs ar potenciālu kļūt par ES un NATO
dalībvalstīm atspoguļojās duāla dinamika: Serbija, Bosnija un Hercegovina un Maķedonija izvēlējās ES sankcijām
nepievienoties, lai saglabātu draudzīgas attiecības ar Krieviju. Ukrainas krīzei ir potenciāls būtiski mainīt Balkānu valstu
savstarpējās attiecības, kā arī „atsaldēt” Kosovas jautājumu. Albānija ir viens no „atvērto durvju” politikas pārstāvjiem
un atbalsta NATO paplašināšanos, īpaši Melnkalnes virzienā, lai mazinātu reģionālo spriedzi. Tāpēc Albānija būtiski
uzsver reģionālo militāro sadarbību, lai veicinātu integrāciju.161
Albānija uzskata dalību NATO vingrinājumos par efektīvu veidu, kā veicināt militārā sektora attīstību. Valsts
izrādījusi vairāk formālas nekā praktiskas dabas ieguldījumu NATO solidaritātes pasākumos Austrumeiropā, ar nelielu
skaitu karavīru piedaloties vingrinājumos „Combined Resolve II, III”, „Saber Junction 2014” un „Steadfast Javelin II”.162
Papildus Albānija kopš 2015. gada janvāra ir dalībniece NATO Kiberdrošības trasta fondā
2014. gadā Albānija izdevusi jaunu Nacionālās drošības stratēģiju. Par nacionālās drošības galvenajiem riskiem
nosaukta korupcija un organizētā noziedzība, energodrošības samazināšanās, administratīvās problēmas, kiberdraudi
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un nevalstisku grupējumu aktivitātes, un vides katastrofas. Kā sekundāri draudi izvirzīti teroristiski grupējumi, reliģiskais
ekstrēmisms, reģionālas drošības krīzes, kā arī konvencionāls uzbrukums Albānijai vai NATO dalībvalstīm. Par reģionālu
prioritāti nosauktas Kosovas un Serbijas attiecības; savukārt globālu risku kontekstā uzsvērts NATO dalībvalstu
apdraudējums, izmantojot asimetriskus instrumentus – kiberuzbrukumus, ideoloģiskos un reliģiskos pretnostatījumus,
masu iznīcināšanas ieročus, kā arī ārēju spēku ietekmētas etniskas minoritātes. Norādīts, ka tieši NATO dalībvalstu
apdraudējums gan konvencionālā, gan asimetriskā ceļā var kļūt par iemeslu, kas var iesaistīt valsti konvencionālā
konfliktā atbilstoši 5. pantā sniegtajām garantijām.163
Albānijas aizsardzības budžets 2015. gadā ir 1,2% no IKP, no 2014. gada samazinoties par 0,2%. Albānijas
aizsardzības ministrija 2014. gada nogalē norādījusi, ka šāds aizsardzības budžets ir nepietiekams, taču valsts prioritāte
šobrīd ir budžeta deficīta samazināšana. 2013. gadā izdotais Albānijas Stratēģiskais aizsardzības apskats par prioritātēm
nosauc bruņoto spēku modernizāciju un efektivizāciju, īpaši koncentrējoties uz kājnieku kapacitātes paaugstināšanu,
spēju iesaistīties krīzes situāciju risināšanā, dalību NATO un ES kopīgajās misijās un vingrinājumos, kā arī vingrinājumu
un izglītības kvalitātes paaugstināšanu.164
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Secinājumi un ieteikumi
Jauno stratēģiskās drošības izaicinājumu rezultātā NATO dalībvalstis ir veikušas virkni pasākumu, kas
aliansi kopumā ir padarījusi politiski un militāri spēcīgāku. Pakāpeniski palielinās NATO dalībvalstu aizsardzības
budžeti, tiek realizēti Velsas samitā apstiprinātā NATO Reaģēšanas plāna uzdevumi, kā arī notiek citi atsevišķu
valstu drošību un kolektīvo aizsardzību veicinoši pasākumi. Vienlaikus virkne faktoru ietekmē arī NATO dalībvalstu
pozīciju atšķirības par notiekošo Ukrainā un plašākas drošības arhitektūras ietvariem. Efektīvas valsts aizsardzības
politikas un stratēģijas tālākai veidošanai svarīgi ir izprast, kādi ir nozīmīgākie faktori, kas nosaka atsevišķu valstu
rīcībpolitiku, un kāda tiem ir ietekme uz valsts un kolektīvo drošību, kā arī alianses vienotību.

1.attēls. NATO dalībvalstu rīcībpolitikas raksturojums

Viens no būtiskākajiem iemesliem atšķirīgai rīcībpolitikai uz notiekošo Ukrainā ir alianses dalībvalstu
atšķirīgā izpratne par to, kas patiesībā notiek ar Eiropas drošību, kā arī kā un cik daudz Krievijas agresija Ukrainā
un tās iekšpolitisko un ārpolitisko mērķu sasniegšanai lietotie līdzekļi un metodes mainīs politisko, ekonomisko,
sociālo un militāro faktoru īpatsvaru un mijiedarbības dinamiku atsevišķās valstīs un Eiropā kopumā. Risinājumu
šādam stratēģiskais un politiskais izaicinājumam apgrūtina arī pēdējo divdesmit gadu Eiropas valstu pieredzes, kas
faktiski izslēdza konvencionāla kara draudus Eiropā. Savukārt NATO dalībvalstu doktrīnas, militārā teorija un spēju
attīstība ir galvenokārt pakārtota karadarbībai pret nemiernieku armijām un islāmisko ekstrēmismu. Gandrīz
neviena no Eiropas valstīm, tai skaitā lielvarām, līdz Krievijas agresijai pret Ukrainu neapsvēra militāru
konfrontāciju ar konvencionālu, tehnoloģiski attīstītu pretinieku. Turklāt Ukrainā plaši lietotās hibrīdkara metodes
piešķir jaunas, līdz šim neizpētītas un aliansei neparocīgas izaicinājumu dimensijas. Līdz ar to NATO valstis
doktrinārā, institucionālā un militārā ziņā nav pietiekami gatavas jaunajiem drošības izaicinājumiem. Šī
apgalvojuma patiesumu raksturo EDSO, NATO un ES dažādo instrumentu lietošana un dublēšanās Ukrainas krīzes
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kontekstā, vienlaikus nesasniedzot vēlamo rezultātu. Šī nenoteiktība ierobežo individuālu valstu spējas definēt tās
lomu un vietu plašākā ģeopolitiskā kontekstā, kā arī sarežģī un padara tuvu neiespējamam formulēt vienotu
Eiropas ārpolitikas un drošības stratēģiju. Turklāt šāda plaši interpretējama un neviennozīmīga situācija ir plaši
izmantojama dažādu iekšpolitisko un ārpolitisko iniciatīvu un mērķu realizēšanai. Arī Krievijas intereses
pārstāvošās puses nekavējas izmantot esošo situāciju, pastāvīgi uzturot negatīvu retoriku, uzsverot NATO
dalībvalstu vienotības trūkumu, alianses līguma 5. panta, kā arī Rietumu lielvaru sniegto garantiju vērtību.
Ukrainas kara kontekstā lielāko ieguldījumu NATO līguma 5. panta stiprināšanā sniegušas solidarizējošās
rīcībpolitikas valstis, savukārt galvenās ieguvējas ir bijušas apņēmības grupas valstis. Interese sniegt atbalstu
alianses austrumu flanga dalībvalstīm izriet no dažādiem ārpolitiskiem apsvērumiem un starptautiskās politikas
realitātēm. Solidarizējošās grupas ietvaros ASV un Lielbritānijas galvenais vadmotīvs ir lielvaru pozīciju
apliecināšana. Balansējošās un distancētās rīcībpolitikas grupas pārstāvju ieguldījumu NATO solidaritātes un spēku
demonstrēšanas pasākumos būtiski ietekmējuši iekšpolitiski, ekonomiski un ģeopolitiski apsvērumi.
Latvijai ir nozīmīgi izstrādāt un realizēt stratēģiskās komunikācijas politiku, kas pastāvīgi apliecinātu
NATO un ASV solidaritātes pasākumu efektivitāti. Turklāt stratēģiskās komunikācijas galvenajām tēzēm būtu
jābalstās uz konkrētiem valsts aizsardzības spēju un reģionālās drošības izaugsmi apliecinošiem faktiem. Šādai
komunikācijas politikai ir jābūt vērstai ne tikai uz starptautiskajām auditorijām, bet arī plašāk jāuzrunā vietējā
sabiedrība, tādējādi stiprinot izpratni par valsts aizsardzības stratēģiju un sabiedroto solidaritātes nozīmi, un
imunizējot sabiedrisko domu pret Krievijas propagandas līdzekļiem.165
Otrs pētījuma rezultātā identificētais faktors, kas kavē alianses vienotas nostājas veidošanu, ir Eiropas
lielvaru nespēja izšķirties par lomu, kādu tās ir gatavas uzņemties Eiropas kopējās drošības kontekstā. Francijai,
Vācijai un īpaši Lielbritānijai būtu jāuzņemas līdzvērtīga loma ASV centienos stiprināt Eiropas drošību. Lielbritānijas
pasivitāte un neizlēmība daļēji skaidrojama ar pēdējos 20 gados piedzīvotajām militārajām neveiksmēm, tai skaitā
Irākā, Lībijā un Afganistānā, kas darbojas kā politiski militāru lēmumu pieņemšanas rokasbremze. Otrs būtiskākais
faktors ir Eiropas lielvaru drastiski samazinātās un uz karadarbību pret nemiernieku grupējumiem pārorientētās
militārās spējas, kas būtiski ietekmējušas gandrīz visu spēku veidu kaujas spējas un svarīgākais – spēju efektīvi
veikt operacionālā līmeņa karadarbību pret konvencionālu pretinieku. Turklāt relatīvā drošība Eiropā ir ievirzījusi
lielvaras ārpolitiskajā gultnē, kas orientēta uz miera procesiem Tuvajos Austrumos, Afganistānā un Āfrikā.
Uzņemtais kurss nozīmē arī ilgtermiņa saistības, savukārt ierobežotie resursi nedod iespēju ātrai pārorientācijai uz
jauno stratēģisko situāciju Eiropā. Vācijas (un arī citu valstu) politisko toni Ukrainas kara kontekstā papildina arī
ciešās ekonomiskās saites ar Krieviju. Šādi ārpolitiskie un iekšpolitiskie ierobežojumi apgrūtina NATO valstu
vienotas pozīcijas izstrādi konkrētu izaicinājumu risināšanai. Viens no ievērojamākajiem pozitīvajiem pēdējā laika
pavērsieniem ir Lielbritānijas paziņojums pakāpeniski palielināt aizsardzības budžetu. Tas liecina par Lielbritānijas
apņemšanos stabilizēt un paplašināt savu lomu Eiropas drošības veidošanā. Šim faktoram jākļūst par vienu no
centrālajiem apsvērumiem Latvijas aizsardzības politikas un divpusējās sadarbības veidošanā. Turklāt līdz šī gada
beigām tiek izstrādāts Lielbritānijas aizsardzības pārskats, kas noteiks valsts vidējā termiņa aizsardzības politiku un
prioritātes. Līdz ar to Aizsardzības ministrijai īpaši šobrīd nevajadzētu kavēties izmantot visus tās rīcībā esošos
līdzekļus, lai uzsvērtu un aktualizētu Baltijas reģiona nozīmi Eiropas kopējās drošības kontekstā, kā arī izceltu
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jomas, kurās Lielbritānijas iesaiste sniegtu būtiskus uzlabojumus. Pamatojoties uz agrākiem pētījumiem, darba
autori iesaka aktualizēt:
1. Praktisku operacionālā līmeņa vadības un kontroles savietojamības attīstību, tādējādi radot
priekšnosacījumus ātrai un efektīvai spēku integrācijai. Šīs jomas praktisko aktivitāšu spektrs ir ļoti
plašs, tai skaitā Latvijas virsnieku skaita palielināšana Ātrās reaģēšanas korpusa štābā, kopīgas
operacionālā un taktiskā līmeņa štāba mācības.
2. Plašāku iesaisti reģionālās sadarbības projektos, piemēram, BALTFOR vai BALTDEFCOL, tādējādi
sistemātiski veidojot abu valstu vienību komandieru un štāba virsnieku taktiskās un operacionālās
vides faktoru izpratni.
3. Dažāda līmeņa un veida militārās sadarbības projektus, īpašu uzsvaru vēršot uz speciālo operāciju
spēku savietojamību, pretgaisa aizsardzības un krasta aizsardzības spēju veidošanu.
Iepriekš aprakstītais noteiktas stratēģijas trūkums izskaidro mazo NATO valstu aktīvāku pievēršanos
dažādiem reģionāliem projektiem un iniciatīvām, kā arī militārās sadarbības aktivizēšanu ar ASV. Šāda politika
rada relatīvu stabilitātes, vienotības un drošības sajūtu. Papildu tam šādi projekti daļēji kompensē lēno
aizsardzības budžeta pieaugumu. Šeit gan jāuzsver, ka sadarbības virzienus un apjomu galvenokārt nosaka valstu
iekšpolitiskās ambīcijas un ekonomiskās intereses, nevis kopēja NATO stratēģija vai militārā realitāte. Pasīvais
dalībvalstu aizsardzības budžeta pieaugums apstiprina iepriekšminēto apgalvojumu.
Igaunija, Polija, Lielbritānija, ASV un Grieķija ir vienīgās NATO dalībvalsts, kas aizsardzības vajadzībām
2015. gadā paredzējušas 2% no valsts iekšzemes kopprodukta. Līdztekus Latvijai tēriņi aizsardzības vajadzībām
2015. gadā ir pieauguši Polijai, Lietuvai, Grieķijai, Luksemburgai un Portugālei. Savukārt ASV, Albānija, Beļģija,
Bulgārija, Lielbritānija un Itālija tēriņus aizsardzības vajadzībām šogad ir samazinājušas. Pārējo dalībvalstu
aizsardzības budžets, tai skaitā Vācijas, Francijas, Spānijas un Dānijas, salīdzinājumā ar 2014. gadu ir palicis
nemainīgs. Par pozitīvu iezīmi var uzskatīt faktu, ka vairums NATO dalībvalstis izteikušas apņemšanos aizsardzības
budžetu palielināt līdz 2% no IKP līdz 2020. gadam. Vienlaikus jānorāda, ka aizsardzības budžeta tēriņi ir vērsti uz
individuālu valstu kaujas spēju uzlabošanu un nav saistīti ar kopējām alianses un reģiona militārajām vajadzībām.
Lai gan mazāko NATO dalībvalstu militārā sadarbība pastiprinās, kas atspoguļots pētījumā, arī viena reģiona valstis
bieži nav gatavas plānot savu bruņoto spēku attīstību, redzot pāri savas valsts robežām, un realizēt funkcionālu
operacionālā un taktiskā līmeņa reģionālo bruņoto spēku integrēšanu un savietojamību.
Turklāt, kā tas atspoguļots pētījumā, atsevišķi sadarbības projekti, piemēram, Dienvidaustrumu Eiropas
Aizsardzības komiteja, kurā iesaistītas arī tādas Melnās piejūras valstis kā Rumānija un Bulgārija, projekta
stratēģisko retoriku saglabā politiski neitrālu. Šāda neitralitāte skaidrojama ar atsevišķu valstu atkarību
enerģētikas jomā no Krievijas. Savukārt ASV ģeopolitiskās intereses, kas izriet no globāla mēroga apsvērumiem un
iespējām, ne vienmēr saskan ar konkrētā reģiona primārajām militārajām vajadzībām. Tomēr šādos projektos
aktīvi tiek iesaistītas arī kaimiņos esošās NATO partnervalstis. Tādējādi tiek veicināta reģionālā drošība un
stabilitāte, uzturēts konstruktīvs politiskais dialogs, mazināta Krievijas ietekme, kā arī veicinātas demokrātiskās
vērtības un prakse. Palielinot Baltijas reģiona militārās sadarbības jaudu un apjomus, Baltijas valstu sadarbības
projekti varētu kļūt par vērtīgu un efektīvu līdzekli vienotas NATO austrumu flanga drošības situācijas izpratnes
veidošanai NATO, kā arī uzlabotu reģiona militāro drošību. Turklāt, pamatojoties uz militāro draudu raksturu,
sadarbības projekti pakāpeniski būtu jāvirza no vienību sadarbības uz bruņoto spēku integrāciju, kas būtiski
paaugstinātu militārās atturēšanas efektivitāti un ļautu daudz efektīvāk integrēt sabiedroto spēku spējas. NATO
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Varšavas samits sniedz iespēju turpināt aktualizēt austrumu flanga drošības izaicinājumus un piedāvāt
risinājumus reģiona drošības stiprināšanai.
Viena no pēdējā laikā Baltijas valstīm nozīmīgākajām reģionālās sadarbības iniciatīvām ir Ziemeļeiropas
valstu deklarētā militārās sadarbības paplašināšana un pārorientēšana pret Krievijas radītajiem draudiem.
Vienlaikus Ziemeļeiropas sadarbības valstis, tai skaitā Norvēģija, Dānija, Īslande, Somija un Zviedrija, paziņoja par
militārās sadarbības uzlabošanu ar Baltijas valstīm. Šeit gan jāuzsver, ka Baltijas un Ziemeļeiropas valstu praktiskā
militārā sadarbība, kas vērsta uz pašaizsardzības spēju stiprināšanu, līdz šim ir bijusi visai ierobežota un tuvākajā
nākotnē sadarbības dinamika visticamāk nemainīsies. Tomēr sadarbības stiprināšana ar Somiju un Zviedriju norāda
uz šo valstu interesēm reģiona stabilizācijai, un to sakrišanu ar NATO interesēm, kā arī uz aizsardzības sektora
stiprināšanas nepieciešamības apzināšanos arī neitrālo valstu uztverē. Nevar noliegt, ka Krievijas agresija pret
Ukrainu izraisījusi nozīmīgas eksistenciālas pārdomas šo valstu militārpersonu un politiskās elites vidū. Turklāt
šādai dinamikai ir potenciāls samazināt Ziemeļvalstu sašķeltību nacionālās aizsardzības procesu un prioritāšu
jautājumos, kā rezultātā pavērtas iespējas ilgtermiņa ieguldījumam Baltijas jūras reģiona stabilizēšanā.
Ziemeļeiropas valstis un Kanāda sastapušās ar nozīmīgu izaicinājumu Krievijas un citu Arktiskās Padomes
dalībvalstu sadarbības formātā, kas potenciāli var kļūt par konsolidējošu faktoru nostājas veidošanai attiecībās ar
Krieviju. Līdz šim būtiskākais Ziemeļeiropas valstu sadarbības ieguvums Baltijas valstīm ir Somijas un īpaši
Zviedrijas tuvināšana NATO. Kaut arī Zviedrija, publiskojot Solidaritātes deklarāciju, teorētiski ir uzņēmusies
reģionāla mēroga saistības, Zviedrijas iestāšanās NATO no Baltijas valstu skatpunkta būtiski stabilizētu reģiona
ģeopolitisko situāciju un militāro drošību. Līdz ar to Zviedrijas (un arī Somijas) tuvināšana NATO ilgtermiņā un
divpusējās sadarbības veicināšanai būtu jākļūst par vienu no prioritāriem Latvijas aizsardzības un ārpolitikas
mērķiem. Būtu nepieciešams stiprināt sadarbību un veidot vienotu pozīciju ar reģionālajiem partneriem,
ieskaitot Zviedriju un Somiju, jaunās ES Globālās Stratēģijas izstrādē, kas tiks finalizēta 2016. gadā. Stratēģijas
kontekstā arī jāveicina sazobe starp ES KĀDP un NATO aktivitātēm un kopīgā izpratne par drošības vidi un
izaicinājumiem.
Arī iekšpolitiskie izaicinājumi un sabiedrības nostāja ir ietekmējusi NATO dalībvalstu rīcībpolitikas
veidošanu. Pieaugoša nozīme dalībvalstu reakcijas veidošanā bijusi eiroskeptiskajiem spēkiem. Gan labējās, gan
kreisās eiroskeptiskās partijas Ukrainas krīzes kontekstu izmantojušas, lai kritizētu ES kaimiņpolitikas
instrumentus, kas vai nu apzināti virzīta uz Krievijas provocēšanu, palielinot politisko kontroli pār Austrumu
partnerības valstīm, vai nepilnīgu instrumentu, kurš nav izveidojis aizsardzības mehānismus pret Krievijas agresīvo
ārpolitiku. Šāda retorika nozīmīgi ietekmējusi dalībvalstu spēju formulēt konsekventu politisko diskursu un
palielinājusi Krievijas potenciālu instrumentalizēt šīs partijas savām interesēm. Eiroskeptisko partiju klātbūtne gan
valstu koalīcijas, gan opozīcijas rindās nozīmīgi ietekmējusi arī NATO vienotību, jo nacionālistiski noskaņoti spēki
NATO kolektīvās drošības garantijas saista ar ASV ietekmi valstu iekšpolitikā. Turklāt būtiska nozīme rīcībpolitikas
veidošanā ir bijusi NATO dalībvalstu ekonomiskajiem apsvērumiem. Dalībvalstu energoatkarība vai ciešas
ekonomiskās saites ar Krieviju, ES ieviestā fiskālās disciplīnas politika, bezdarbs un ietekmīga arodbiedrību vai
biznesa interešu klātbūtne rada spiedienu uz valsts amatpersonām. Ekonomiskie faktori bijuši īpaši svarīgi balansa
politiku īstenojušajās valstīs, kas vēlas panākt iespējami drīzāku attiecību normalizēšanu ar Krieviju. Šāda
vienkāršota „vecās kārtības” atjaunošana no apņēmības rīcībpolitikas valstu grupas viedokļa nav pieņemama, jo
problēmas nevis tiek atrisinātas, bet atliktas uz nenoteiktu laiku. Līdz ar to Latvijai sadarbībā ar citām apņēmības
un solidarizējošās rīcībpolitikas valstīm pastāvīgi jāvērš starptautiskās sabiedrības uzmanība uz riskiem, kas
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izriet no līdzekļiem, kādus Kremlis izmanto savu ārpolitisko ambīciju realizēšanai, kā arī jānorāda uz bezdarbības
iespējamajām sekām, kas nākotnē var skart ne tikai NATO un ES Austrumu robežu valstis. Enerģētiskās drošības
veicināšana ir svarīga prioritāte politiskās un ekonomiskās imunitātes veicināšanā, tādejādi mazinot reģionālās
un nacionālās drošības riskus.
Krievijas agresija Ukrainā ir aktualizējusi diskusiju par pasaules kārtību un mieru uzturošo un veicinošo
starptautisko normu nozīmi. Krimas anektēšana un Krievijas agresija Austrumukrainā ir spilgts piemērs, kā
starptautiskās normas var tikt interpretētas, ignorētas vai pielāgotas ārpolitisko mērķu realizēšanas nolūkos.
Anektējot Krimu, Krievija ir pārkāpusi Apvienoto Nāciju Statūtus, 1975. gada Helsinku noslēguma aktu, Eiropas
Padomes Statūtus, kā arī 1994. gada 5. decembrī parakstīto Budapeštas memorandu, 1991. gada 8. decembrī
parakstīto Minskas vienošanos – dokumentus, kas ir Eiropas drošības arhitektūras stūrakmeņi. Turklāt Krievija ir
pārkāpusi divpusējo vienošanos ar Ukrainu par tās militārās flotes izvietošanu Krimā, kā arī Ukrainas Konstitūciju,
kas nosaka, ka valsts robežas var tikt mainītas, tikai un vienīgi pamatojoties uz visas Ukrainas sabiedrības lēmumu.
Šādu Krievijas rīcību asi nosodīja gandrīz visas NATO dalībvalstis. Taču viens no būtiskākajiem izrietošajiem
secinājumiem, kas īpaši attiecināms uz mazajām NATO dalībvalstīm, ir fakts, ka starptautiskās normas pašas par
sevi nav drošības un neatkarības garants. Starptautiskās normas piepilda savu mērķi tikai tad, ja to realizēšanu
garantē ekonomiski attīstītas militārās lielvaras vai valstu savienības. Tāpēc Latvijai ir jāiestājas par alianses
solidaritātes veicināšanu, kā arī jāturpina attīstīt sadarbību ne tikai ar ASV, bet arī ar Eiropas kontinenta
lielvarām, īpaši kodollielvaru Lielbritāniju un Baltijas reģiona partneriem. Vienlaikus Latvijai nav jāvairās no
diplomātiskās mijiedarbības ar Krieviju multilaterālo (piemēram, EDSO) un reģionālo formātu (BJVP) ietvaros.
Tas demonstrētu Latvijas ieinteresētību konfliktu novēršanā un risināšanā un veicinātu saites ar “konstruktīvi
integrējošās” rīcībpolitikas līderēm- Vāciju un Franciju. Tās faktiski ir Normandijas formāta vidutājvalstis, un
turklāt Vācija gatavojas pārņemt EDSO vadību un turpināt diplomātisko vidutājas ofensīvu arī 2016. gadā.
NATO dalībvalstu atšķirīgā reakcija uz notiekošo Ukrainā visticamāk tuvākajā laikā izslēdz jebkādu
alianses paplašināšanos. Galvenais iemesls šādām prognozēm ir neparedzamā Krievijas pretreakcija un tās
divpusējās saites ar Eiropas valstīm. Ukraina šobrīd nekontrolē savu teritoriju, un šaubas izraisa arī valsts politiskā
nākotne, tai skaitā tiesu varas un demokrātiskās konsolidācijas procesi. Turklāt alianses dalībvalstis skaidri apzinās,
ka Krievijas iespējas radīt jaunus reģionālus konfliktus, tādējādi vēl vairāk destabilizējot drošības situāciju, ir
pārākas par ES un NATO spējām tos novērst vai likvidēt. Šī brīža drošības problēmu sakne bieži tiek saistīta ar
lēmumu uzņemt aliansē Baltijas valstis. Pētījuma gaitā izdarītie secinājumi skaidri norāda, ka Krievijas lietoto
instrumentu arsenāls Eiropas valstīs ir ļoti plašs, un Eiropas valstis tos ņem vērā savas reakcijas formulēšanā pēc
Ukrainas krīzes izcelšanās. Šis faktors īpaši ir attiecināms uz pragmatiski balansējošās grupas valstīm, kuru
rīcībpolitiku raksturo priekšrokas došana ekonomisko saišu saglabāšanai ar Krieviju tā vietā, lai veidotu vienotu
atbildi ar solidaritātes, konstruktīvi integrējošās un apņēmības rīcībpolitikas grupu valstīm. Šī dinamika skaidri
norāda gan uz Krievijas kā partnera atrašanos valstu dienas kārtībā, gan atšķirīgos akcentus draudu uztverē NATO
dalībvalstu starpā. Par bīstamu tendenci var uzskatīt atsevišķu valstu vēlēšanos normalizēt attiecības ar Krieviju
jau tagad, ignorējot ne tikai Krievijas pārkāptos starptautiskos likumus, bet eksistenciālos draudus, par kuriem
aktīvi atgādina apņēmības grupas dalībnieces. Lai veicinātu kopīgas izpratnes un saliedētības veidošanu, pētījuma
autori iesaka: Latvijai nepieciešams uzturēt aktuālu diskusiju un skaidrot NATO dalībvalstu rīcībpolitikas
iespējamo pretrunu potenciālās sekas ne tikai uz ES un NATO austrumu robežvalstu stabilitāti (īpaši uzsverot
mūsu austrumu kaimiņa ietekmes operāciju vērienu un potenciālās sekas), bet alianses ilgstpējību kopumā.
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Joprojām nepieciešams uzturēt alianses politiskā līmeņa diskusijās Ukrainas, kā arī Gruzijas iespējamo
tuvināšanos NATO. Varšavas samits kļūs par nozīmīgu diplomātisko platformu atbalsta paušanai Ukrainai un
Gruzijai, kas daļēji arī kompensētu MAP nepiešķiršanu abām valstīm. Latvijai līdztekus iesaistei ES organizētajos
Ukrainas attīstības mehānismos un iniciatīvās būtu jāapsver iespēja piedalīties Lielbritānijas vai ASV organizētās
Ukrainas Bruņoto spēku militārās apmācības iniciatīvās Ukrainā. Pirmkārt, šāda rīcība demonstrētu Latvijas
apņemšanos sniegt praktisku ieguldījumu kopējā Eiropas drošībā, otrkārt, tas radītu apstākļus ciešākas militārās
sadarbības veidošanai ar valsts stratēģiskajiem partneriem – ASV un Lielbritāniju. Turklāt Aizsardzības
ministrijai laicīgi vajadzētu apsvērt iespējas nosūtīt NBS personālu un vienības dalībai miera uzturēšanas misijā
Ukrainā gadījumam, ja šāda operācija tiktu apstiprināta.
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Adrese: Pils iela 21, 3. stāvs, LV-1050, Rīga, Latvija; e-pasts: liia@liia.lv
Latvijas Ārpolitikas institūts (LĀI) tika izveidots 1992. gadā Rīgā kā bezpeļņas organizācija, kam uzdots
sniegt Latvijas lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem un plašākai sabiedrībai analīzi, ieteikumus un informāciju par
starptautiskajiem procesiem, reģionālās drošības jautājumiem, ārpolitikas stratēģiju un izvēles iespējām. LĀI ir
neatkarīga biedrība, kas veic pētījumus, izdod publikācijas, kā arī rīko lekcijas, seminārus un konferences, kas
saistītas ar starptautiskās politikas un drošības jautājumiem.
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