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Українська справа Ґрея
Перші дні 2007 року пройшли в Польщі під знаком емоцій, які спровокувало звинувачення єпископа римо-католицької церкви Станіслава Вєльґуса
у співпраці з комуністичними спецслужбами. Єпископ,
згідно з рішенням папи Бенедикта XVI, мав стати варшавським митрополитом (власне, він ним став на 2 дні,
щоб 7 січня, в день інґресу, подати у відставку).

Наш читачу!
Лютневий номер „Українського журналу” ми вирішили присвятити проблематиці, з якою в Україні
останньо пов’язується щораз більше питань, і яка
в різних формах усе частіше виникає в різного роду політичних і не лише політичних чварах, а саме
– проблематиці НАТО. Хоча в дійсності (як довідаєтеся далі) йдеться не так про те, вступати чи не вступати
до Північно-Атлантичного Альянсу, себто не так про
насущний зовнішньополітичний курс України, – як
про особливі „традиції” вирішення питань внутрішньої політики.
До підготовки лютневого числа долучилося чимало
знаних постатей, визнаних фахівців з цієї проблематики. Серед них: Олег Рибачук – радник Президента
України з питань європейської і євроатлантичної
інтеґрації; Віктор Замятін – головний редактор тижневика „Kyiv Weekly”; Михайло Самусь із Центру
досліджень армії, конверсії та роззброєння; Олександр Сушко – директор Центру миру, конверсії та
зовнішньої політики; Валерій Чалий – директор міжнародних програм Українського Центру економічних
і політичних досліджень імені Олександра Разумкова;
Збінєк Павлачік – голова Чеської євроатлантичної
ради й Інформаційного центру НАТО (Яґелло 2000)
та Сергій Джердж – голова Громадської ліги Україна–НАТО; вони кожен по-своєму акцентують і коментують історію та сучасні стосунки України і НАТО.
Раджу також звернути увагу на статтю Петра Андрусечка „Україна має шанси на регіональне лідерство”, автор якої розповідає про єдину незалежну від
Москви регіональну структуру на терені колишнього
СРСР – ГУАМ, у якій рушійною силою є саме Україна.
В рубриці „З краю” завдяки вигадливості українських політиків ви знову знайдете найцікавіші інформації останніх днів. Передусім – спроби з’ясувати
ситуацію з Верховною Радою (чи то пак – з її антикризовою коаліцією), що невтомно, один за одним
приймає закони, намагаючись відібрати чимбільше
повноважень у президента Віктора Ющенка. Цікава
також роль у цих подіях ікони Помаранчевої революції Юлії Тимошенко.
І насамкінець, тішимося нагоді запропонувати вам
розмову з Міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком, який побував у Чехії з дводенним
візитом і ласкаво погодився відповісти на кілька запитань „Українського журналу”. Тими ж днями в Україні
лише починав розкручуватися скандал довкола його
поїздки, про що теж можна прочитати на сторінках
цього числа.
Отож, гарного вам читання!
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В цій скандальній справі промайнув і дрібний український сюжет. В оприлюднених документах комуністичної розвідки згадується, що її офіцери в 70-ті роки доручали С.Вєльґусу, в часи його перебування у Мюнхені,
прозондувати „середовище українських націоналістів”.

У документах зазначено, що агент „Ґрей” завдання не
виконав. Ця дрібна інформація не перша такого роду
українська зачіпка. В публікаціях, присвячених переслідуванню римо-католицької церкви, інколи з’являються подібні українські акценти. Для прикладу, кілька
років тому журнал „Карта” описав спроби вербування
священика з Любліна. Згадувалося, що спецслужбу
цікавили його друзі греко-католики, котрі на той час
вчилися на священиків у люблінській римо-католицькій
семінарії.
Скандал із С.Вєльґусом для українців є свідченням того, наскільки мало ми обізнані з масштабом дій совєтських, польських, чехословацьких спецслужб стосовно
церков – греко-католицької та православної – і українців як таких. На сьогодні відсутні серйозні дослідження
та наукові публікації на цю тему. Дуже мало знаємо
також про „розробку” соціалістичними спецслужбами
західної української еміґрації чи наших громад (у тому,
що таке явище існувало, немає жодних сумнівів).
Польські проблеми з люстрацією католицького клеру
свідчать, що на певному етапі історичного процесу тема
агентів, секретних документів – прероґатива не лише
спецслужб чи вузького кола істориків. Оприлюднення
закритих архівних інформацій може для значної частини суспільства стати каменем спотикання чи причиною
міжнародного скандалу (а таким стало призначення
папою на високий сан єпископа, який у роки тоталітаризму не зумів відстояти певні позиції).
Оприлюднення цього факту спровокувало зливу
інформації в медіях про невідомі сторінки біографії
єпископа, емоції серед прихожан, політиків і врешті
– відмову від призначеного сану та прийняття резиґнації
Римом. Справа єпископа Вєльґуса – лише один дрібний
елемент у процесі подолання комуністичної тоталітарної спадщини народів Центральної Європи. Багато
інших – попереду. Не кажучи вже про те, що очікує такі
країни як Україна, Білорусь чи Росія.
Петро Тима, Варшава

Якщо викинуть дверима, можна повернутися вікном
Міністр закордонних справ Борис Тарасюк побував (15–16 січня
ц.р.) у Чеській Республіці з дводенним візитом. У Празі він зустрівся
з прем’єр-міністром Міреком Тополанеком, віце-прем’єром у справах
ЄС Александром Вондрою, міністром закордонних справ Карелом
Шварценберґом, першим заступником голови Сенату парламенту Чехії
Петром Пітгартом та головою Палати депутатів парламенту Мілославом Влчеком. Велику увагу Тарасюку
приділяли і чеські медіа. Міністр дав
інтерв’ю найпрестижнішим чеським
газетам, таким як „Господаржске
новіни” та „Лідове новіни” і телеканалам ЧТ1 та ЧТ24, що не є правилом кожного візиту європейських
прем’єрів у Прагу.
Одним словом, він був прийнятий
найвищими мужами держави зі всіми
належними почестями. У світлі сказа-

ного абсурдно виглядав скандал, який
в тому ж часі розкрутився в Україні,
а саме: прем’єр-міністр України Віктор
Янукович обурився, що Тарасюк відбув до Чехії без „визначеного статусу”
і належного повноваження і навіть не
повідомивши його про це. Прем’єр
не вагався звернутися до Генпрокуратури, аби та вжила заходів у зв’язку
з діями Бориса Тарасюка, який продовжує виконувати повноваження
міністра закордонних справ попри
звільнення з боку Верховної Ради. До
Кабміну було навіть викликано представника посольства Чехії в Україні.
Тарасюк буцімто псує імідж України.
В ситуації, яка склалася, посол ЧР
в Україні Карел Штіндл змушений був
пояснювати, що для Чехії Борис Тарасюк усе ще є МЗС України і що для
чеської сторони Тарасюк залишається
міністром. (Принаймні, про іншого міністра закордонних справ України чи
виконуючого обов’язки ніхто не чув).

Очевидно, що тут аж ніяк не йшлося
про якісь непорозуміння між відомствами чи недотримання правил і процедур, а лише (і виключно!) про особисті
претензії прем’єра до президентської
квоти. До речі, подібного роду особисті поєдинки притаманні не лише Україні. Минулорічна медіальна боротьба
чеського президента і прем’єра (теж
навколо закордонної політики) є тому прикладом. Та все ж при заклику
прем’єра у бік Тарасюка вести себе
„по-чоловічому” (а я думаю, що в цьому було закодоване щось на кшталт:
ну як можна іґнорувати волю парламенту, народу, майдану, як можна ходити туди, куди тебе не кличуть?) чомусь згадалося про час його недавньої
поразки і моменту, коли ніхто вже й не
подумав, що він ще колись повернеться
у велику політику. Але ж він повернувся. Викинули дверима, а він („по-чоловічому”!) повернувся вікном.
Ленка Кнап, Прага

Чехів розділило питання радару
Вже влітку 2006 року в чеські медіа
потрапила інформація про плани
США побудувати у Чехії військову
базу з елементами системи протиракетної оборони. В Чехію навіть приїхала група американських військових експертів, щоб вибрати для бази
найсприятливіше місце. Та з реакції
преси, громадськості і політиків невдовзі стало зрозуміло, що з базою,
обладнаною радаром і десятком
протиракет, тут нічого не вийде. Зокрема і тому, що в чехів вже історична
алергія на саме слово „ракети” – ще
з часів, коли СРСР розмістив на своїх
базах у Чехословаччині ядерні ракети, навіть не спитавши дозволу на це.
Коли 19 січня ц.р. уряд Чехії отримав від американців офіційне прохання розглянути справу будівництва
лише радіолокаційної бази, це дещо
змінило суть справи, бо самі ракети
вирішено вже розмістити на іншій
базі – у Польщі. Незважаючи на це,
питання військової бази США в Чехії
стало головним політичним питанням
останніх днів.
Питання радару чехів роздратувало.
Занепокоєння виразили не лише комуністи (що цілком логічно), але й люди,
які радіють з того, що Чехія входить до
НАТО, і навіть ті, хто симпатизує США.

Причина в тому, що з уряду почали
лунати легковажні заяви про те, що
американський радар цілком безпечний для всіх і вся; що радар захистить
не тільки США, але і Європу, включно
з Чехією; що він увійде в систему
НАТО; що для вирішення питання
– „так” чи „ні” – не потрібно референдуму, вистачить рішення уряду і ухвали
парламенту... Натомість жодних технічних аспектів не було оприлюднено.
А база викликає масу інших запитань.
Скажімо, чи не загрожуватиме радар
цивільним літакам і мережі мобільних
телефонів; чи терористи не матимуть
спокусу атакувати цілі в Чехії; яке
законодавство буде чинним на базі
– чеське чи американське?
Проти американської бази, яка
має бути споруджена аж у 2011 році,
вкрай негативно висловилася Росія.
Але офіційний Київ можливе розміщення елементів американської системи протиракетної оборони у Польщі
і Чехії поки що обійшов мовчанкою.
Цікавим є натяк з неурядових кіл,
а саме, що Україні може загрожувати
не так протиракетна оборона США
з Центральної Європи, як відповідні
кроки Москви. „Саме реакція Росії на
можливе розміщення елементів системи протиракетної оборони у Польщі
і Чехії може мати негативні наслідки

для України”, – вважає директор
дослідницьких програм Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння
Сергій Згурець.
„Де-факто ці протиракетні системи
не будуть безпосередньо загрожувати
Україні. Але наслідки можуть виникнути з того, що Росія буде нагнітати
обстановку навколо цієї проблеми,
і це може змусити росіян вживати якісь
дії, що можуть негативно відбитися на
Україні”, – заявив він.
Експерт жодної суттєвої реакції офіційного Києва не очікує. „Я думаю, що
жоден з вищих посадових осіб України
не буде коментувати цю досить слизьку
тему”, – зазначив Сергій Згурець.
На відміну від Києва, Празі від цієї
„слизької теми” не втекти. Уряд Мірека
Тополанека обіцяє, що буде детально
інформувати про всі аспекти, і що саме
рішення приймуть аж через рік.
Богдан Копчак, Прага
5

вдома на чужині

УГКЦ і совєтські спецслужби
Порівняно із сусідніми країнами,
особливо західними, Україна надалі залишається позаду у сфері
наукового вивчення проблем комуністичного минулого. Особливо це
стосується питання дій репресивного
апарату, спецслужб та співробітників
репресивних органів. Проте в Києві
з’явилися два нові збірники документів, які починають заповнювати цю
прогалину.
Перший – виданий 2005 року збірник „Митрополит Андрей Шептицький
у документах радянських органів державної безпеки (1939–1944)”; другий –„Ліквідація УГКЦ (1939–1946)
Т.1”, виданий у Києві 2006 року, висвітлюють проблематику ставлення совєтської держави, а особливо її спецслужб та партійних органів, до греко-католицької церкви у 1939–1944
роках. Цікаво, що вже у 1939 р. було очевидно, яку непримиренну ворожість стосовно УГКЦ успадкували
комуністи ще від царських часів. По суті, вони намагалися довершити процес
ліквідації УГКЦ, який царські війська
здійснювали у 1915 р., входячи в Галичину. Справляє враження і рівень, на
якому вирішувалися справи, пов’язані
із УГКЦ, себто – усвідомлення, яка
непомірна кількість наказів виходила від найвищого керівництва партії
та спецслужб безпосередньо з Москви. До київського і обласних відділень
НКҐБ надходили вказівки від керманича й майстра репресій, тодішнього Наркома внутрішніх справ Л.Берії; від горезвісного з операцій проти
всіх дійсних і вигаданих ворогів СССР
І. Сєрова та ряду інших, неостанніх
в репресивній системі Союзу осіб. Залучений до цієї спецоперації був також
відомий розвідник-хахол, вбивця Євгена Коновальця П.Судоплатов. Про
справу підготовки операції та про її реалізацію на місцях послідовно інформувалося М.Хрущова, першого секретаря більшовицької КП України. Все це
свідчить про те, яку увагу УГКЦ і ідеї її
ліквідації приділяла Москва.
У книжці „Митрополит Андрей Шептицький”, окрім наказів, звітів та донесень, поміщено документи експертного
характеру, до написання яких змушено
було між іншими Володимира Целевича, до війни – члена ЦК УНДО. Цей документ зацікавить кожного, хто захоче
детальніше ознайомитися з історією Галичини міжвоєнного та воєнного періо6

ду. В ньому докладно описані події всередині церкви, відносини обох церков
(УГКЦ та Православної церкви) з польською державою, характер довоєнних
українських громадських організацій,
характеристики осіб, близьких до Митрополита (що це означало в тодішніх
реаліях, не важко здогадатися). З документу видно також і те, що найбільше
цікавило НКВДистів. Такого роду звіти
допомагали вивчати об’єкти, віднаходити їхні слабкі сторони та вибирати
способи вербування та залучення до
співпраці. Показовим з цієї точки зору є і підготовлений 10 лютого 1941 р.
Гавриїлом Костельником реферат „Чи
можливе перетворення уніятської церкви в Західній Україні на автокефальну
православну церкву?”. Варто згадати,
що задля дієвішого вербування до колаборації Костельника в 1941 р. НКВД

вдалося до арешту його сина. В часи німецької окупації, як пишуть чекісти, він
займав гостру антибільшовицьку позицію (два його сини стали солдатами заснованої німцями дивізії „Галичина”). Проте більшовикам відомими лише їм методами вдалося заанґажувати
Костельника в операцію проти УГКЦ.
НКВД відпочатку вміло використовувало агентурну інформацію, зокрема про
те, що Костельник вороже ставиться
до наступника Шептицького єпископа
Й.Сліпого та інших вірних Шептицькому священиків. Документ Костельника
з 1941 року не підійшов замовникам,
проте автор передав цінні для них міркування про настрої в церковному середовищі. Зібрані за час першої окупації Галичини в 1939–41 рр. матеріали
та документи НКВД ретельно вивчало,
щоб за другої окупації Галичини та після завершення світової війни творчо їх
використати.
Друга з анонсованих книжок,
окрім механізмів підготовки розправи
у 1939 р., розкриває ще й технологію „возз’єднання” в лютому 1946 р.
греко-католицької церкви з Російською
Православною Церквою та методику підготовки т.зв. Львівського Собору. Документи показують усі нюанси
прелюдії ліквідації, застосовані проти
ієрархів, священиків та вірних, а також – прийоми (арешти, звинувачення в співпраці з німцями, ОУН, Ватиканом, польською владою тощо).
Два збірники документів з архівів
спецслужб цікаві ще й тим, що показують, наскільки хибною була тогочасна уява частини церковних лідерів про
комунізм. Помітно вирізняються влучністю та передбаченням розвитку подій міркування Митрополита Андрея
Шептицького, який до кінця життя залишався неперевершеним стратегом.
Мабуть тому більшовики аж до його
смерті так обережно до нього ставилися. Вони розуміли велич його особи та справжню вартість ідей, що від
нього надходили, як, наприклад, небезпечність його концепції об’єднання
УГКЦ з православною церквою без
допомоги Москви.
Апарат репресій запрацював на повну котушку щойно після його смерті, а сприяли цьому такі священики,
як Костельник – інтеліґентні, освічені,
ідейні люди, котрі або недооцінили комуністів, не розгледіли їхньої справжньої мети, або відпочатку пішли на
компроміс з НКВД.

Текст: Петро Тима, Варшава

„Ліквідація УГКЦ” містить понад 800
сторінок документів і цікава крім іншого ще й тим, що віддзеркалює тодішні настрої галицького суспільства, бо
ж спецслужби ретельно слідкували за
реакціями в суспільстві на конкретні дії,
як от – арешти ієрархів, нападницькі
статті в пресі, звинувачення в колабораціонізмі. Така інформація була чекістам потрібна, щоби пізніше ще прицільніше вдарити. У збірнику подано також
роздруки підслуховувань, що дає уяву
про тодішніх учасників історичного
процесу. Цікавими з огляду на це виглядають дії й доля Гавриїла Костельника. З документів важко однозначно
визначити, чи були вони результатом
фанатизму – антипапізму та антизахідної орієнтації (яка інколи, як випливає з його писань і розмов, межувала
з хворобою), чи наївного очікування,
що комуністи згідні об’єднати дві церкви во ім’я єдності українського народу.
Досі невідомо, що врешті-решт було
для нього вирішальним – страх за своє
життя, відчуття провалу? Зрозуміло одне: такі особи дуже допомогли владі
в процесі поневолення Західноукраїнського суспільства.
Розміщені в книзі повідомлення, накази, звіти, переписка різного рангу
службовців НКҐБ УРСР та НКҐБ СРСР
– також доволі повчальне чтиво. Попри те, що стосунки держави та грекокатолицької церкви представляли лише
малу частину суспільних протистоянь,
документи демонструють схему і процес нищення структур, які влада визнала ворожими. Після 17 вересня 1939
року підозрілими стали всі структури;
передусім – українські політичні партії (включно з комуністами з КПЗУ та
КПЗБ), громадські організації, і врешті – церква.
Читаючи звіти агентури, документи партійних чиновників отримуємо
сухий, майже неемоційній образ дій
тоталітарної системи, в якій дії спецслужб, агентів, провокації та обман
показують справжні наміри влади.
Щоб усвідомити методи більшовиків,
вистачить нагадати, що ще в 1939 р.
було сплановано, аби різними методами довести до зміни кордонів єпархій
та деканатів, щоб порушуючи дотеперішній лад, викликати між священиками суперечки на матеріальному підґрунті. Так само розглядалися особисті
протиріччя між ієрархами (наприклад,
поведінку й погляди Станіславського
про латинського єпископа Г. Хомишина) та окремими священиками. Кожен
привід до провокацій, шантажу, збору
компромату, послаблення духа опору
був придатним. Сьогодні ці звіти, точні

інструкції, агентурні повідомлення стають колосальним матеріалом для досліджень як комуністичної системи, так
й цілої епохи.
За 16 років, що минули від розвалу СССР, багато злочинів совєтських
спецслужб щодо українців залишаються нерозкритими, відомими лише
жменьці дослідників, не говорячи вже
про судове, чи хоча б моральне засудження всією сучасною українською
політичною елітою. Слід пригадати,
що ще у 1991 р. Генеральна Прокуратура УРСР відмовлялася реабілітувати репресованих після війни ієрархів греко-католицької церкви, а такі
люди як Судоплатов чи інші ветерани
НКВД в незалежній вже Україні вважаються героями. Ще недавно в Україні
дуже мало документів комуністичних
спецслужб виходило на світло ден-

не. І те, що процес відкриття повністю
не пішов за схемою, відомою в інших
країнах, свідчить хоча б те, що навіть
в анонсованих збірниках, котрі містять
колосальну кількість засекречених документів, не подаються псевдоніми
співробітників НКВД, які доносили на
ієрархів чи священиків. Їх начебто надалі оберігається.
Оприлюднення восени 2006 року документів СБУ про Голодомор,
а також розсекречення і передання до
друку документів про боротьбу проти
УГКЦ (які, до речі, також зберігалися
в архівах СБУ), малими кроками сприяє нівелюванню ще існуючих в українському суспільстві міфів про Львівський
Собор, під час якого було формально
ліквідовано структури УГКЦ в СРСР.

КИЇВ
та інші міста України
від 6 690 крон
ТАШКЕНТ, АЛМАТИ, ТБІЛІСІ від 8 900 крон
ДУБАЙ від 8 990 крон
БАНГКОК від 16 400 крон
ДЕЛІ від 12 900 крон
ПЕКІН від 15 900 крон
Ціна квитка в обидва боки без аеропортних такс та зборів
Офіс у Празі:
Husova 5
110 00 Praha 1
Тел.: + 420 224 248 828
+ 420 776 676 709
e-mail: aerosvit.prg@volny.cz
Каса в аеропорту:
Тел.: + 420 220 115 332
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Борис Тарасюк:

„Немає тих терез, за
допомогою яких можна
визначити, яка країна
більше лобіює інтереси
України в ЄС і в НАТО”
Міністр закордонних справ України Борис
Тарасюк під час офіційного візиту в Чехію
знайшов час відповісти на декілька запитань
„Українського журналу“, пов’язаних із
закордонною політикою України та її
подальшою співпрацею з діаспорою.

Пане міністре, моє перше запитання стосується підтримки української
діаспори з боку України. Скажіть,
будь ласка, чому не дійшло до цілковитої реалізації проектів „Плану
заходів щодо встановлення зв’язків
з українцями, що проживають за
межами України”, тобто фінансової підтримки проектів громадських
об’єднань українців за кордоном,
які МЗС України планувало на 2006
рік?
Значна частина коштів, виділених
на програму допомоги закордонному українству (тобто майже 50 відсотків) було спрямовано на забезпечення згаданих проектів у більше, ніж
30 країнах світу. На жаль, частина
контрактів, які були укладені, в томуу числі, і сім проектів по Чехії, не були реалізовані через те, що Міністерство фінансів не погодилося перерозподілити кошти в рамках однієї бюджетної програми (з фонду розвитку
на фонд споживання). Ми на це розраховували, принаймні, такою була
практика в минулі роки, але, на жаль,
цього не сталося і тому багато проектів так і зависли несплаченими.
А як ця ситуація буде виглядати
у майбутньому? Чи державна програма „Українська діаспора до 2010
року” буде і надалі в компетенції
МЗС, чи перейде до іншого відомства? Чи взагалі планується цілком
інший вид співпраці із діаспорою?
На жаль, в бюджеті на 2007 рік Міністерство закордонних справ позбавлено взагалі цієї бюджетної програми і ще наступних двох. Таким
чином, Міністерство закордонних
справ не зможе виконувати координацію діяльності з діаспорою, яка була покладена на нього у 2005 році
президентом України. Я не знаю, чи
ви відчули, наскільки змінилося ставлення держави до українців за кордоном передусім упродовж 2005
і 2006 років? Тобто, після того, як
цю функцію було передано МЗС. На
жаль, як я вже сказав, на 2007 рік ми
позбавлені можливості координувати таку програму, наперекір тому,
що властиво лише МЗС має необхідну інфраструктуру, яка здатна
підтримувати контакти з усіма українськими громадами за кордоном.
Жодна державна установа в Україні не має такої можливості. В той же
час, залишається незначна частина
фінансування за Міністерством культури і туризму і Міністерством освіти і науки і ми, звісно, будемо в Києві
координувати використання цих ко-
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штів з даними міністерствами для того, щоб важливі проекти українських
організацій за кордоном і надалі підтримувалися.
Зважаючи на те, що ви кажете,
буде досить важко виконувати такі
проекти, як скажімо, минулорічна
Павлокома, якщо це не буде у компетенції МЗС України.
В принципі, ви маєте рацію, але треба, так би мовити, пройти цей рік.
Пройти період, коли міністерство позбавлено можливості напряму працювати з організаціями українців
за кордоном, і тільки після закінчення 2007 року ми зможемо сказати,
наскільки і якою мірою це вплинуло
на контакти із закордонним українством, на реалізацію проектів допомоги.
Наш лютневий номер присвячений
тематиці НАТО, і мене би дуже
цікавило, чому на Україні досі не
проходить якась більша інформаційна кампанія щодо НАТО? Здається
навіть, що на 2007 рік у бюджеті
України не виділено на таку інформаційну кампанію жодних коштів.
Інформаційна програма, точніше дві
державні інформаційні програми —
щодо ЄС і НАТО, — були підготовлені і схвалені у 2004 році. Їхня дія
поширювалася до 2007 року, тобто
включно з цим роком. На жаль, програму розписали, але грошей так і не
виділяли ані у 2004, ані у 2005 році.
І лише на 2006 рік зусиллями Міністерства закордонних справ вдалося
вперше забезпечити виділення коштів
на ведення цієї інформаційної програми в сумі 5,2 мільйона гривень. З них
половина пішла на сплату програми,
яка не мала жодного відношення до
інформаційної кампанії щодо НАТО
в Україні. Кошти пішли на проведення
Міжнародного форуму журналістів.
Тобто це було нецільове використання фінансів. Як відомо, прем’єр, перебуваючи у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, пообіцяв, що він особисто
прослідкує за тим, щоб уряд активізував роботу, пов’язану з інформуванням суспільства і з відповідним фінансуванням. В результаті у бюджеті на
цей рік виділено не більше, а менше
коштів! Принаймні на 200 тисяч гривень менше, тобто, всього 5 мільйонів. Подивимось, яким чином ці кошти
будуть використані, але хочу сказати,
що Міністерство закордонних справ
у минулому році проводило дуже інтенсивну роботу. Міністерством було реалізовано 12 нових проектів,

пов’язаних з тематикою НАТО. Крім
того, ми брали участь у реалізації 16 проектів з іншими міністерствами і відомствами. Отже, не можна
сказати, що робота не проводиться,
але зусиллями одного міністерства
не можна заповнити ту прогалину,
той вакуум, який існує у суспільстві
щодо НАТО. Тому ми покладаємось
у своїй роботі на співпрацю з неурядовими організаціями. Є Громадська
ліга Україна−НАТО, яка об’єднує всі
неурядові організації, що працюють у
цій сфері, з якими періодично зустрічаємося, аби координувати нашу діяльність. На жаль, передбачені у минулому році бюджетною програмою
кошти на підтримання позитивного
іміджу України за кордоном знову
ж таки були зняті з Міністерства закордонних справ і чомусь передані Міністерству освіти і науки, які не
знають, що з ними робити. І звичайно, що це послаблює можливості міністерства в організації проведення
цілеспрямованої, продуманої інформаційної кампанії.
Ваш візаві, Міністр закордонних
справ Чехії Карел Шварценберґ
заявив, що Чехія буде підтримувати
вступ України в ЄС і в НАТО. Чи ви
думаєте, що Чехія може стати таким
сильним пропагатором і лобістом
України у євроатлантичних структурах як, скажімо, Польща?
Я б зараз не давав оцінки, і немає
тих терез, за допомогою яких можна
визначити, яка країна більше лобіює
інтереси України в ЄС і в НАТО, але
я можу сказати, що останнім часом
Чехія активно виступає на підтримку
євроатлантичних устремлінь України. Загалом ми можемо сказати, що
більше 10 країн-членів Європейського Союзу є, умовно кажучи, друзями
України і активно її підтримують.
Чи проявляє Україна ініціативу
щодо співпраці з Вишеградською
четвіркою і своїми найближчими
західними сусідами? Маю на увазі
активність України у регіональній
співпраці.
По-перше, Вишеградська четвірка
цікава для України своїм досвідом
реалізації ідеї вступу до НАТО і ЄС.
Власне, з цією метою вона і булаа створена, і Україна багато років висловлювала інтерес до участі
у Вишеградській групі (ВГ). Останні
два роки Україну регулярно запрошують на всі засідання ВГ і не тільки запрошують, але минулого року ВГ навіть прийняла рішення про

створення міжнародного Вишеградського фонду, з коштів якого молоді українські студенти запрошуються
на навчання у ВУЗи країн ВГ. На цей
рік таких стипендій для України виділено 29. Тобто 29 українців мають
можливість отримати освіту в країнах Вишеградської групи. Це є лише
один із прикладів співпраці з країнами ВГ. Інші приклади, це реалізація
на двосторонньому рівні з окремими
країнами ВГ окремих програм допомоги Україні у виконанні положень
плану дій Україна–ЄС, в тому числі,
як в окремих секторах, так і в плані
стажування для українських посадових осіб, які займаються проблематикою європейської інтеґрації. Це
важлива і конкретна допомога, яку
ми вітаємо. В принципі, я не думаю,
що є якісь проекти, які на додаток до
вже згаданих можна було б реалізувати. Врешті-решт, Вишеградська
група не є формальним утворенням. В той же час я хочу сказати, що
Україна реалізує і власні регіональні
ініціативи. Наприклад, саме з ініціативи України утворився такий процес, який отримав назву „Спільнота
демократичного вибору”, що вперше об’єднав такі три важливі регіони Європи як Балтійський, Чорноморський і Каспійський. Це дуже цікаве об’єднання, яке поставило собі
за мету утвердження демократичних
цінностей і стандартів Європейського Союзу у країнах, які або не є членами, або не є кандидатами ЄС, але
проживають у цих важливих регіонах, і тут Україна продемонструвала
риси регіонального лідера. Крім того, Україна також сприяла перетворенню такого об’єднання як ГУАМ
в повноцінну регіональну міжнародну організацію, яка отримала назву
„Організація за демократію і економічний розвиток” і штаб-квартира
якої буде в Києві. До речі, це перша
штаб-квартира організації. Це лише
декілька прикладів регіональної ролі України, яку вона виконує. Є інші
неформальні проекти, такі як трикутник Україна−Польща−Литва; Україна започаткувала співпрацю в такому неформальному регіональному
об’єднанні як Ваймарський трикутник, що об’єднує Францію, Німеччину і Польщу, і зараз вже почалися
контакти на рівні Ваймарський трикутник плюс Україна. Отже, Україна
дедалі більше долучається до щоразу
більшої кількості регіональних проектів в європейському співробітництві.
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Iсторія одного партнерства
У вересні 2006 року прем’єр-міністр України Віктор Янукович заявив
у Брюсселі, що Україна не готова зараз приєднатися до Плану дій з набуття
членства в НАТО (NATO Membership Action Plan), і запевняв, що повторив
цю позицію під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки в грудніі 2006-го. Це викликало хвилю різних заяв і публікацій в українській пресі стосовно того, що Янукович порушив підписаний ним Універсал національної єдності, а Україна втратила шанс зробити черговий крок на своєму
шляху до НАТО. Щоправда, сам Янукович при цьому кілька разів наголосив, що Україна старанно виконуватиме всі вимоги Інтенсифікованого діалогу з НАТО, Плану дій Україна–НАТО, цільових планів, а питання про
членство країни повинно вирішуватися, як і записано в Універсалі, за результатами референдуму.
Зіґнорованим багатьма виявився
той момент, що питання приєднання
України до Плану так і не було стовідсотково підтвердженим минулого року
і остаточно втратило актуальність після того, як Україна кілька місяців після
парламентських виборів існувала фактично без уряду.
Тим не менш, історія просування
України до НАТО свідчить про те, що
попри періоди зменшення швидкостей і певний скептицизм владних еліт
у Києві, обидві сторони ще не знали
відходу назад. Сьогодні Україна, яка
має з НАТО інтенсифікований діалог
і має шанси в недалекому майбутньому приєднатися до Плану дій з набуття
членства, не дає підстав говорити про
зміни векторів своєї політики. Швидше,
про чергову втрату швидкості.
Сьогодні вже мало хто виступає
з прогнозами, коли ж Україна зможе
бути запрошеною до членства в НАТО
(власне, таких прогнозів зараз не робиться і щодо кількох інших країн – Албанії, Македонії, Хорватії). Раніше вважалося, що Україна зможе отримати
запрошення у 2008-му і, виконавши
всі необхідні передумови, зможе провести референдум і стати повноцінним
членом Альянсу приблизно у 2010-му.
Такої можливості в штаб-квартирі НАТО остаточно не відкидають і зараз.

Особливе партнерство
Офіційні представники України і НАТО, говорячи про стан взаємостосунків, дуже часто посилаються на „особливе партнерство” між ними. Хартія
про особливе партнерство між Україною і НАТО була підписана на самміті

НАТО в Мадриді в липні 1997-го, майже 10 років тому.
До цього Україна вже була першою
з країн СНД, яка вступила до Північноатлантичної ради співробітництва
(1991) і приєдналася до „Партнерства заради миру” (1994). В рамках
„Партнерства” українці брали участь
у миротворчих операціях НАТО на
Балканах.
Підписання Хартії про особливе
партнерство в 1997-му було переважно символічним актом. Навряд чи
бажання України і НАТО нарощувати
свої контакти та співпрацю в багатьох
галузях, не тільки військових, потребувало підписання спеціальної Хартії. Але
для НАТО було важливим проартикулювати, що Альянс має двох „особливих партнерів” – Росію і Україну. Для
України було дуже важливим підкреслити, що вона – активний учасник розвитку європейської та євроатлантичної
безпеки, і при цьому є не так споживачем, як „контрибутором”.
Незайве нагадати, що саме в цей
час в Україні остаточно сформувалася група представників влади, яка
вважала за необхідне розробку спеціальної програми, яка б передбачала
не просто розвиток співпраці з НАТО,
але й поступове зближення з можливим вступом. Ідеологом такого підходу вважається тодішній радник президента Леоніда Кучми з питань безпеки,
секретар Ради національної безпеки
і оборони Володимир Горбулін. Заради справедливості, потрібно визнати, що на той час про саму можливість
вступу України до НАТО навіть у віддаленій перспективі намагалися не гово-

рити ні в Україні, ні в НАТО. Генеральний секретар НАТО вперше заявив,
що НАТО готове зайти у стосунках
з Україною настільки далеко, наскільки до цього готова сама Україна, лише
в 2002-му. Ця заява належала лорду
Робертсону, він зробив її вже після того, як Україна ухвалила стратегію свого руху до НАТО, що передбачала
і вступ країни до Альянсу.
Тоді в середовищі НАТО ще панувало переконання, що добрі відносини з Росією важливіші для Альянсу, ніж
можливість мати Україну серед своїх
членів. До останнього часу лідерами
такої позиції були Німеччина і Франція, хоча зараз багато хто припускає,
що і ці країни не обов’язково голосуватимуть проти українського вступу,
якщо це питання стане актуальним.

Самміт НАТО в Празі
і французька розстановка
2002 рік був роком подальшого
розвитку стосунків. Спочатку Рада національної безпеки і оборони (секретарем її був тоді Євген Марчук) ухвалила стратегію інтеґрації країни до Північноатлантичних структур (введена
в дію указом президента Кучми), а потім відбувся самміт НАТО в Празі, який
запам’ятався кількома характерними
моментами. З одного боку, президент
Леонід Кучма тоді остаточно втратив
свої позиції в очах президента США
Джорджа Буша і прем’єр-міністра Великої Британії Тоні Блера. По-друге,
Альянс довго вагався, чи запрошувати
на самміт Кучму, але завжди підкреслював свою зацікавленість у розвитку
стосунків з Україною. Як результат –
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Брюссель, 1 червня 1995р. Леонід Кучма із Генеральним секретарем НАТО Віллі Класом.

Кучму запросили, але вперше в історії НАТО учасників самміту розсадили
згідно з назвами їхніх країн французькою мовою. Нарешті, на цьому самміті
були ухвалені План дій НАТО–Україна
(пункти якого багато в чому повторювали пункти Плану дій з набуття членства, але який не мав такого політичного значення) і Цільовий план конкретних заходів на наступний рік. Саме це
і означало початок нового етапу у відносинах України і НАТО.
Згодом, після Помаранчевої революції в Україні, зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у Вільнюсі
в квітні 2005 року завершилася ще одним важливим рішенням щодо України:
оголошено про перехід до так званого
інтенсифікованого діалогу між Україною і НАТО з питань членства. Це було останнім так званим „звершенням”
у стосунках між двома сторонами на
той момент. І очевидно, що до кінця
2007-го якогось нового розвитку вже
не станеться.

Прем’єр неправий
і кон’юнктурний
Коли прем’єр-міністр України Янукович всупереч домовленості з президентом Ющенком говорив у Брюсселі
та Вашингтоні, що Україна не готова
приєднатися до Плану дій з набуття
членства, він був не зовсім неправим.
Адже дійсно, на сьогодні близько 40
відсотків українців, згідно з опитуван12

нями, повністю не підтримують членство України в НАТО, і тільки 20-25
відсотків українців проголосували б на
референдумі за вступ своєї країни до
НАТО.
Українська реальність полягає в тому, що ті самі сили, які останніми днями правління президента Кучми підтримували вступ України до НАТО,
тепер різко змінили свою думку на
протилежну.
Добре відомо, що серед організаторів провокацій у Феодосії, які влітку
минулого року не дозволили провести міжнародні військові навчання, були й представники Партії Регіонів, яка
сьогодні є чільною в урядовій коаліції.
Так само відомо, що сам прем’єр-міністр Янукович не має з цього питання
виваженої думки і діє за кон’юнктурою, на відміну від міністра закордонних
справ Тарасюка та міністра оборони
Гриценка.
Жодна з політичних сил, які досі були при владі в Україні, не спромоглася
зробити жодного ефективного заходу, який би довів українцям, що членство країни в НАТО пішло б їм лише
на користь. Натомість остання виборча кампанія проходила під відвертими
антинатовськими гаслами, зокрема,
і з боку Партії Регіонів.

На шлях України до НАТО
впливатиме внутрішня політика
Реальність полягає і в тому, що пре-

зидент Ющенко, який виступає за
вступ до НАТО, на очах втрачає не
тільки свої владні повноваження, але
й можливості ефективно проводити зовнішню політику, яка належить до прерогатив президента.
Можливо, через це ані президент,
ані міністр закордонних справ України вже досить давно не проводили
зустрічей з високопосадовцями США,
Британії, Німеччини, Франції, Італії,
Іспанії, які могли б дещо активізувати
політичний бік стосунків між Україною
і НАТО.
Однак уже зараз можна стверджувати, що, хоча неможливо говорити
про наявність і внутрішньоукраїнського, і зовнішнього консенсусу стосовно майбутнього відносин між Україною і НАТО, тим не менше вцілому
політичний бік справи дещо змінився,
порівняно з ситуацією кілька років тому. Подальший розвиток відносин між
Україною і НАТО вже суттєво меншою
мірою залежить від зовнішніх обставин, і більшою – від волі самої України,
точніше – її політичного керівництва.
Якщо ще п’ять-сім років тому вірним
було твердження, що шлях України до
НАТО на вісімдесят відсотків залежить
від дипломатії і на двадцять – від внутрішньої політики, то тепер це співвідношення змінилося в інший бік.
Окрім того, не варто забувати, що
для попереднього президента України
Леоніда Кучми в певний період розви-

Лише 6–7 % населення
ознайомлено з НАТО
Минулого року Україна мала шанс приєднатися
до Плану дій стосовно членства в НАТО. Відомо, що
прем’єр-міністр України Віктор Янукович у Брюсселі заявив про неготовність України. Тим не менше,
нічого загрозливого для розвитку співпрації Україна–НАТО не сталося. Співпраця продовжується
і поглиблюється. В той же час залишається загроза
ревізії важливої (а навіть стратегічної) цілі – приєднання до Євроатлантичного альянсу. Ця загроза може бути реалізована
через внесення змін до Закону про основи національної безпеки, де вступ
до НАТО визначено як стратегічну мету України. Зараз новий законопроект вноситиме коаліція: Партія Регіонів Януковича, соціалісти Мороза та комуністи Симоненка. Буде подано проект Закону про основи внутрішньої і зовнішньої
політики, в якому питання вступу до НАТО скориговано. Яким чином – наразі невідомо, тому що є кілька проектів. Але можна передбачити, що найімовірніше воно
пов’язуватиметься з результатами референдуму. Сьогодні рівень інформованості
громадян України про НАТО, про співпрацю Україна–НАТО дуже низький. Наприклад, упродовж останніх місяців, ба навіть – останніх років Соціологічна служба Центру імені О.Разумкова (моніторинг проводиться постійно) фіксує, що рівень чи кількість людей, які вважають, що вони добре ознайомлені з цими темами,
не перевищує 6–7 %. На попередніх парламентських та президентських виборах
партії, що входять до коаліції, використовували антинатівські лозунги для перемоги на виборах. І таким чином, падіння рівня підтримки населенням України вступу
до НАТО відбулося після пропагандистських антинатівських кампаній, які широко
транслювалися центральними телеканалами України за минулого режиму, а також у процесі недавніх президентської та парламентської кампаній.
Для того, щоб ситуацію змінити, потрібний час. Ще за владарювання Леоніда
Кучми були прийняті програми з питань євроатлантичної інтеґрації, підготовки кадрів. Але ці програми фактично не мали фінансового і ресурсного забезпечення,
причому як результат свідомої позиції українських керівників. Пішла подвійна гра:
з одного боку на папері були зафіксовані добрі наміри, однак фінансування не
було. Сьогодні дійсно існує внутрішнє переконання та відкрита позиція щодо доцільності і фактично безальтернативності саме такої моделі забезпечення безпеки України: приєднання до НАТО. Виконуються конкретні програми співпраці, виділяються кошти на цю сферу, йде підготовка в оборонній сфері. Скажімо, армія
України реформується згідно зі стандартами НАТО. І програма реформування
Збройних сил України до 2011 року розрахована саме на те, щоб бути готовими також до відповідності всім стандартам НАТО.
Дослідження Центру імені О.Разумкова показують, що для ефективнішого інформування населення про НАТО потрібна масштабна інформаційна кампанія.
По-перше, нині можна констатувати, що спроби в цьому керунку є, вони здійснюються Міністерством оборони, Міністерством закордонних справ (якщо говорити про міністерства). Однак до цього не залучена решта міністерств. По-друге, ця
кампанія до останнього часу не мала жодного фінансового ресурсного бюджету.
Лише в другій половині 2005-го та впродовж 2006-го років гроші виділялись, але
сьогодні уряд Януковича зменшив обсяг цього фінансування, незважаючи на те,
що в Брюсселі він сам заявляв про пріоритетність означених питань.
Коли згадана коаліція говорить про інформаційну кампанію, вона має на увазі
не пропагування вступу до НАТО, а просто – поширення інформації про НАТО,
без уточнення, позитивна вона, чи навпаки. Таким чином, за словами „інформаційна кампанія” часто мається на увазі саме антинатівська пропаганда. На моє
глибоке переконання, потрібні якнайширші дебати, якнайбільше різних позицій
– і „за”, і „проти”. Але потрібна не популістська, а арґументована дискусія. На
жаль, противники вступу до НАТО використовують лише гасла і не наводять арґументів. Прибічники НАТО трохи краще арґументують свою позицію, але, на мою
думку, також недостатньо. Серйозні політичні дебати фактично тільки почалися.
Валерій Чалий,
Директор міжнародних програм
Українського Центру економічних і політичних досліджень
імені Олександра Разумкова.

коментарій

ток відносин з НАТО був чи не єдиним
реальним засобом уникнути міжнародної ізоляції, яка загрожувала Україні через справжні й надумані причини,
пов’язані з політикою, що її проводив
Кучма.
Як відомо, Леонід Кучма розпорядився вилучити з Оборонної доктрини
згадку про вступ України до НАТО лише після того, як під час Стамбульського самміту НАТО 2004 року йому було твердо сказано, що жодне рішення
стосовно України не прийматиметься,
доки в країні не відбудеться зміна влади через вільні демократичні вибори.
Для президента Віктора Ющенка
вступ України до НАТО – це логічний
крок, завдяки якому країна може не
лише на практиці довести, що вона
дійсно є важливим чинником безпеки
і стабільності в Європі, але й упритул
наблизитися до так званої „політичної Європи”, створити можливості для
стрімкішого розвитку власної економіки та й, зрештою, – зміцнити голос
України на міжнародній арені.
Для тієї сили, яку зараз уособлює
прем’єр-міністр Віктор Янукович, питання відносин з НАТО є складним
через цілу низку обставин. По-перше,
частина цих еліт не розуміє самого
напрямку сучасного розвитку і в Європі, і в світі, залишаючись на позиціях „пізнього СРСР” та перебувачи під
сильним ідеологічним впливом Росії.
По-друге, частина пов’язаних з бізнесом еліт ще не готова до впровадження
прозорих і зрозумілих, рівних для всіх
учасників ринку, правил.
Найближчими місяцями цілком може скластися ситуація, за якої і для
нинішньої правлячої коаліції на чолі
з Віктором Януковичем не залишиться можливості для невизначених маневрів у зовнішній політиці держави
та в питаннях безпеки – адже і Партія
Регіонів, зокрема, стає дедалі зацікавленішою в повномірній участі України
в процесах, що їх прийнято називати
„європейською інтеґрацією”. Ця зацікавленість породжується передусім необхідністю інтернаціоналізації бізнесу,
залучення ресурсів, які можливо отримати тільки на Заході (інвестиційних,
технологічних, політичних). Це, звичайно, ще не означає негайної підтримки
більшістю керівництва Партії Регіонів
вступу України до НАТО (меншість це
вже підтримує), але свідчить, що питання стосунків із НАТО, принаймні, навряд чи буде чимось, придатним лише
для передвиборних кампаній.
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так чи нетак?

Текст та фото: Петро Андрусечко, Київ

Україна має шанси на
регіональне лідерство
Після проголошення незалежності України
та розпаду СРСР перед молодою державою
постало питання забезпечення свого суверенітету
і розбудови міжнародного становища. Тім
більше, що Росія мала намір не втрачати
контроль над пострадянським простором,
вважаючи країни колишнього СРСР так званим
„близьким зарубіжжям“. Запропоновані
Кремлем інтеґраційні проекти мали на меті
контролювати „російську сферу впливу“.
Незважаючи на підписання Україною документу про створення Союзу незалежних держав (СНД), який
об’єднав більшість республік колишнього СРСР, Україна, на відміну
від Росії, не поспішала зміцнювати
зв’язки у новому утворенні. Для Києва СНД був насамперед інструментом мирного „розлучення” колишніх республік СРСР. Таке становище
України великою мірою призвело до
того, що всупереч очікуванням Росії,
СНД не став новим об’єднавчим союзом. На сьогоднішній день СНД, на
думку багатьох експертів, існує лише
на папері.
Побоюючись відновлення російського імперіалізму, Україна не приєдналася також до Договору про
колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року у Ташкенті Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Росією, Таджикистаном
та Узбекистаном. Через рік до угоди приєднались Азербайджан, Грузія та Білорусь. Домовленість вступила в дію у 1994 році, передбачалася
можливість продовження терміну угоди на п’ять років. У 2002 році було
прийняте рішення про перетворення
ДКБ в Організацію Договору Колективної Безпеки (ОДКБ). До нього увійшли Вірменія, Білорусь, Казахстан,
Киргизстан, Росія, Таджикистан та
Узбекистан (з 2006 р.). У 1999 році Азербайджан, Грузія та Узбекистан відмовилися продовжувати ДКБ у
зв’язку зі вступом до альтернативної
на терені СРСР структури – ГУУАМ.
Ташкентський договір, по суті,
є єдиною альтернативою членству
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в НАТО. Цікаво однак, що практично жодна політична сила не говорить
про вступ України до цієї структури,
навіть ті, хто проти НАТО. Більш популярною є ідея нейтралітету, а один
з головних ідеологів цього варіанту
безпеки для України – Валерій Чалий – є навіть одним з радників Віктора Ющенка. Втім, на думку багатьох
експертів, позаблоковий статус небезпечний для України, а досвід нейтральної Австрії, наприклад, не можна використати у тій геополітичній ситуації, в якій перебуває Україна.
Говорячи про українську зовнішню політику, ми часто обмежуємося
питанням інтеґрації з Євросоюзом чи
НАТО та зближенням з Росією, – іншими словами, питанням вибору між
Сходом та Заходом. Водночас Київ
веде активну регіональну політику,
зміцнюючи свою позицію лідера. Однією з цікавих ініціатив у сфері такої
політики є ГУАМ – організація, яка
виникла 10 жовтня 1997 року під час
самміту Ради Європи у Страсбурзі.
Назва ГУАМ, абревіатура назв
держав-засновниць цієї структури –
Грузії, України, Азербайджану, Молдови. У 1999–2005 роках у складі
ГУАМу перебував також Узбекистан
(ГУУАМ), який вийшов з цієї структури, приєднавшись водночас до
ОДКБ. Спочатку нове утворення було досить аморфним, однак відразу
отримало підтримку США, які прагнули нейтралізувати політику Росії на
терені Кавказу та Чорного моря. Під
час зустрічей обговорювалися питання господарської співпраці, в тому числі транспортування нафти ко-

ридором, який проходить через держави, що входять до ГУАМу; політику
стосовно НАТО, а також військову
співпрацю. Незважаючи на численні
зустрічі, організація існувала скоріше віртуально. Слід підкреслити, що
вона була практично невідома не лише на міжнародній арені, але також
серед мешканців держав, які входили до цієї структури. Деякі з ініціатив
взагалі були політичною фікцією, наприклад, приєднання Польщі до ГУАМу з огляду на можливість проведення територією Польщі енергетичного
коридору для транспортування каспійської нафти.
Тим не менше, з самого початку
ініціативу ГУАМу гостро розкритикувала Росія, яка вважала, що ця структура діє на противагу російським інтеґраційним проектам. Тим більше,
що деякі зустрічі відбувалися у державах Західної Європи або у США.
Функція лідера в ГУАМ дісталася Україні з огляду на її величину та
потенціал, а також важливу політичну роль в регіоні. Істотним для функціонування ГУАМ був самміт в Ялті 2001 року, коли був підписаний
устав ГУАМ. У прийнятому документі обговорювалися напрямки співпраці та структуризовано співпрацю.
Експерти однак звернули увагу, що
у прийнятому документі не було записів про поглиблення військової
співпраці, що потрактували як уклін
в бік Росії.
Ситуація змінилася після революцій в Грузії та Україні. Під час кишинівського самміту у 2005 році підняли між іншими питання врегулювання
локальних конфліктів, які тліли на пострадянському просторі. Президент
В.Ющенко представив план урегулювання ситуації в Придністров’ї.
Обговорювалася також ситуація
в Білорусі. Панічно побоюючись поширення кольорових революцій на
терені Білорусі, Москва гостро розкритикувала цю позицію. На засіданні самміту прийняв участь президент
Литви; Росію, однак, не запросили.
Ключовим для подальшого розвитку відносин став київський самміт
ГУАМ, який проходив 22–23 травня 2006 року. Під час зустрічі підписали домовленість про створення
зони вільної торгівлі. Істотнішим натомість було підписання декларації
створення нової структури „Організації за демократію та демократичний розвиток – ГУАМ” та її уставу. Були озвучені плани створення
паливно-енергетичної ради, метою
якої є координація зусиль по забез-

печенню енергетичної безпеки країн-учасниць.
У відповідності до рішень київського самміту, у Києві створено постійнодіючий Секретаріат Організації,
очолюваний генеральним секретарем. До створення Секретаріату
його функції виконує Інформаційний
офіс ГУАМ у Києві.
Нещодавно президент України Віктор Ющенко підтвердив фінансування Секретаріату ГУАМ, наголосивши на 500 тисячах USD щорічно.
Незважаючи на доволі невеликий
економічний потенціал ГУАМу (особливо це стосується найбідніших
країн-учасниць – Грузії та Молдови),
співпраця може привести до значних
наслідків. Варто звернути увагу, що
в рамках ГУАМу знаходиться Азербайджан, який є потенційним енергоносієм з його каспійськими нафтовими родовищами. Співпраця в цій
області може означати зменшення
енергетичної залежності від Росії,
а тим самим – зменшення можливос-

Ташкентський договір,
по суті, є єдиною
альтернативою
членству в НАТО.
Цікаво однак, що
практично жодна
політична сила не
говорить про вступ
України до цієї
структури, навіть ті,
хто проти НАТО.
ті політичного впливу Кремля. Перші
результати спільної діяльності Грузії
та Азербайджану вже очевидні.
Істотним є також, що під час самміту у Києві минулого року обговорювалася військова співпраця. У недавньому інтерв’ю азербайджанському агентству новин керівник депар-

таменту співпраці з закордоном Міністерства Оборони України Іван
Андросенко підтвердив, що робота
по створенню мирного військового
контингенту в рамках ГУАМ повинна закінчитись у лютому цього року. Учасники ГУАМ стверджують,
що російські миротворчі сили не виконують своєї ролі у місцях конфлікту
і розділи ГУАМ могли би їх замінити.
Це особливо важливо для Грузії, на
території якої знаходяться російські
миротворчі сили в Абхазії та Південній Осетії. Очевидно, ГУАМ не може бути альтернативним проектом,
який забезпечить Україні безпеку,
але може її доповнити. Все залежить
від того, наскільки вдасться державам-учасницям ГУАМ втілити в життя
означені проекти. Якщо це відбудеться, ми станемо свідками прикладу
вдалої регіональної співпраці на терені колишнього СРСР, єдиної незалежної від Москви.
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Через призму
українського війська
Коли мова заходить про вступ України до
НАТО, скептики відразу дістають свої улюблені
арґументи: наша армія не готова до вступу;
в Збройних силах України зброя інших стандартів;
взагалі Українському війську далеко ще до рівня
передових армій. В той же час, експерти знають,
що насправді, саме армія просунулася найдалі на
шляху української інтеґрації до НАТО.
Варто лише згадати спільні дії України та НАТО в колишній Югославії.
До останнього часу в Косово виконують миротворчі функції вояки зі складу українсько-польського батальйону
„Укрполбат”. Хоча НАТО офіційно
й не брало участі в операції в Іраку,
однак Україна виконувала там миротворчі завдання в складі міжнародних
коаліційних військ, до яких входили
країни НАТО. До речі, в Іраку постійно
перебувала ціла українська бригада
(близько 1600 військових), яка входила до складу польської дивізії.
Якщо казати про цифри, то, наприклад, у 1994 році українські підрозділи
взяли участь у двох навчаннях в рамках програми НАТО „Партнерство заради миру”; у 1995-му вже було 98
заходів (в тому числі й 11 навчань);
а, скажімо, в 2006-му – 208 заходів,
включаючи 5 багатонаціональних навчань. При цьому кількість спільних дій
постійно переходила в якість – щоразу
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військові різних країн усе краще розуміли один одного.

Військові обрії інтеґрації
Так трапилося, що поки політики
дискутували, чи доцільно Україні наближатися до НАТО, українське військо, об’єктивно прагнучи розвиватись та вдосконалюватися, постійно
співпрацювало з військовослужбовцями НАТО. .
Починаючи з 2003 року, виконуються Цільові плани Україна–НАТО, в яких
викладені конкретні напрямки співробітництва та конкретні заходи, що їх
Україна повинна виконати упродовж
року. Впродовж 2006 року в рамках
Цільового плану Україна–НАТО було
реалізовано 191 військовий захід. Якщо проаналізувати конкретні напрямки та дії в рамках цього плану, то очевидно, що переважно це робиться саме для Збройних сил України, а не для
НАТО. Наприклад, упродовж 2006

року в рамках Цільового плану було
здійснено заходи щодо вдосконалення
організаційно-штатної структури органів військового управління (в тому числі – перехід Генерального штабу ЗС
України на структуру НАТО, створення Об’єднаного оперативного командування та Центру поточних операцій).
Також минулоріч було обладнано національний Контактний пункт України
в рамках участі в антитерористичній
операції НАТО „Активні зусилля”, прийнято рішення про направлення корветів „Луцьк”, „Тернопіль” і фреґата
„Гетьман Сагайдачний” ВМС України
для участі у військово-морських операціях на Середземному морі в рамках
операції „Активні зусилля”. Звісно, що
це є дійсно важливим і корисним для
ЗС України: участь українських моряків в операціях на Середземному морі
– це реальна нагода не лише отримати
нові знання та вмінння, а й підтримати
на належному рівні бойову готовність
ВМС України.
Окремим напрямком співробітництва України з НАТО є підготовка та
перепідготовка українських військовослужбовців. У 2006 році було запроваджено безперервну ступеневу
систему підготовки військових фахівців, організовано курси підвищення
кваліфікації офіцерів (оперативностратегічної ланки від бригади й вище), запроваджено підготовку особового складу ЗС України на курсах
інтенсивного вивчення іноземних мов,
зокрема англійської, німецької, арабської, турецької. Також було впроваджено Комплексну програму соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або
у відставку в зв’язку з реформуванням
Збройних сил України. Щороку реалізація цих програм дозволяє здійснювати перепідготовку 400 військовослужбовців, звільнених у запас.
Крім того, співпраця з НАТО стала
в нагоді і при подоланні проблеми утилізації надлишкових боєприпасів, яких
в Україні накопичилося понад 2 млн.
тонн. Так, у 2006 році було розпочато
реалізацію проекту Трастового фонду
НАТО/ПЗМ з утилізації надлишкових
боєприпасів, стрілецької зброї та пересувних зенітно-ракетних комплексів в Україні – зокрема, було знищено
1 тисяча ПЗРК.
Можна ще згадати конкретні приклади допомоги Альянсу, наданої
українським воякам у ліквідації наслідків природних катастроф: під час
аварії на очисних спорудах у Харкові
(1995) та повені в Закарпатті (1998,
2001).

Текст: Михайло Самусь, Центр досліджень армії,
конверсії та роззброєння, Київ
Фото: www.nato.int

Перманентне реформування
У спадщину від Радянського Союзу
Україні залишилася майже мільйонна
армія, яка не могла виконувати завдання захисту суверенітету та незалежності України. З початку 90-х
років минулого століття розпочався важкий процес розбудови дійсно
Українського війська. Багатовекторне „хитання” від одного полюсу до
іншого, неясність майбутнього статусу України (чи в НАТО, чи в Організації договору про колективну безпеку з Росією, чи взагалі – нейтральна
держава) – все це не дозволяло прийняти рішення щодо вибору певної
моделі Збройних сил. Адже є величезна різниця між збройними силами
нейтральної держави та держави-члена НАТО.
До сьогоднішнього дня зовнішньополітичні „викрутаси” не дають змоги завершити створення Українського
війська. Згідно з програмою реформування, до 2011 року ЗС України
повинні стати повністю професійними – тобто перейти на комплектування за контрактом (вже в 2010 році
планується відмінити набір на строкову службу). При цьому із нинішніх
200 тис. осіб до 2011 року в Українській армії повинно залишитися трохи
більше 100 тис. військових. Головний
акцент у озброєнні ЗС України буде
зроблено на високотехнологічну техніку – наприклад, на оперативно-тактичні ракетні комплекси, які повинні
стати неядерним засобом стримування можливих аґресорів. У той же час,
кількість традиційних озброєнь (наприклад, танків) буде скорочено. Це
повинні бути мобільні, невеликі, професійні Збройні сили, здатні виконати
завдання захисту суверенітету та територіальної цілісності держави, а також спроможні брати участь у багатонаціональних військових операціях.
Але… Ці плани затверджувалися
відразу після Помаранчевої революції, коли Євроатлантичний напрям був
беззаперечним. Тому і кількість особового складу, і кількість танків, літаків
визначалася з тим розрахунком, що
Україна буде в НАТО. Це означало б,
що Україна може не утримувати величезні ЗС, а зробити акцент на вдосконаленні певних компонентів безпеки та
оборони. Більше того: Україна могла
б стати дійсно корисною для Альянсу,
роблячи свій вклад у спільну систему
безпеки, надаючи свою військовотранспортну авіацію країнам НАТО,
які зараз відчувають дефіцит у сфері
стратегічних перевезень.
Однак після виборів до Верховної

Ради в березні 2006 року інтеґрація
до НАТО знову стала предметом політичних баталій. На поверхню вкотре
вже вигулькнула ідея „нейтралітету”,
і виникло запитання: а чи вистачить
„нейтральній” Україні 100-тисячного
війська? Адже в такому разі армія повинна забезпечити „кругову оборону”
від усіх можливих загроз.
Можна сказати, що в цьому і полягає головна проблема Українських ЗС
– політична невизначеність, яка веде
до концептуального провалу. Навіть
фінансування армії не є зараз такою
проблемою – останніми роками бюджетні асигнування на військо постійно
збільшуються і на сьогодні становлять
близько $1,5 млрд. річно з перспективою до 2011 року вийти на рівень
$2 млрд.

Міфологія і НАТО
В українському суспільстві, як
і в Збройних силах, існує ціла низка
стереотипів і міфів про НАТО.
Наприклад: Збройні сили України
не досягли стандартів НАТО, оскільки вони озброєні військовою технікою
радянського зразка. Відповісти на цю
сентенцію дуже просто: в НАТО немає
конкретних стандартів щодо зброї та
військової техніки. Скажімо, Чехія нещодавно провела масштабне переозброєння своїх Збройних сил, купивши шведські винищувачі JAS-39 Gripen,
австрійські БТР Pandur і російські вертольоти Мі-17 та Мі-35. Тобто вся техніка
– не з країн НАТО! До речі, чехи готові
були купити й українські БТР-4 та літаки
Ан-70, але Україна виявилася неспроможною забезпечити попит Чехії.

Цей міф дуже тісно пов’язаний з іншим: у разі вступу до НАТО загине
український оборонно-промисловий
комплекс. Однак, як показує практика, насправді оборонна промисловість
гине не від того, що країна приєднується до якоїсь організації, а від недолугої
політики державного керівництва та
упорядників самих підприємств.
Або ще один стереотип: у разі вступу до НАТО в Україні відразу будуть
розміщені бази НАТО, які викличуть
негативну реакцію Росії, що призведе
до загострення відносин з нею. Почати, звичайно, можна з того, що за
Конституцією України, розміщення
іноземних баз на українській території заборонено. Але найбільшою несподіванкою для декого мабуть стане
інформація, що баз НАТО взагалі не
існує. Є бази США або інших держав
НАТО, які розміщуються за двосторонніми домовленностями з певними країнами, але до НАТО ці бази не мають
анінайменшого стосунку.
Взагалі, розмовляючи з українськими військовиками, розумієш, що вони є такими ж членами суспільства,
як і решта, а тому знаходяться в таких
же тенетах інформаційних штампів.
Але один арґумент є дуже переконливим у дискусіях з ними. На запитання,
чи хочуть вони, щоб Україна вступила в НАТО, багато з них виступають
проти, або сумніваються. А ось на запитання, чи не хотіли б вони, щоби рівень фінансування був таким, як у країнах НАТО, переважна більшість з них
не може втриматися від позитивної відповіді.
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Текст: Лубош Палата, Прага | Фото: www.nato.int

НАТО: період кризи
Україні зі вступом у НАТО не варто довго
баритися, бо його „пізніше“ може вже й не бути.
Або, скажімо так, варто поквапитися,
щоб раніше туди не вступила Росія.

Хоча обидва сценарії здаються
сьогодні абсурдними, однак абсурдні
вони лише на позір. Північно-Атлантичний Альянс, незважаючи на те,
що нині він більший і міцніший, ніж
будь-коли раніше, переживає тривалу
й важку кризу, можливо навіть – не одну, а кілька нараз.
Альянс виник майже шістдесят років
тому як реакція на поступове поширення радянської сфери впливу в Центральній і Східній Європі. Безпосереднім стимулом став комуністичний путч,
що відбувся в Чехословаччині в лютому 1948 року.
Західна Європа, яку на ту пору
покинула більшість американських
військ, видавалася обабіч СССР з його комуністичними союзниками цілком
беззахисною. Москва диспонувала
найбільшою конвенційною армією світу, і її танки були готові в’їхати в Париж
чи Брюссель так само, як кількома роками раніше в’їхали до Берліна.
Основою Вашинґтонського договору, підписаного західноєвропейськими
державами, США та Канадою в 1949
році, стала стаття №5, з якої варто
процитувати перше речення: „Договір18

ні сторони постановляють, що збройний напад на одну чи декілька з них у
Європі чи Північній Америці буде вважатися нападом проти них усіх”. Та
незважаючи на те, що напочатку 50х років минулого століття США і СССР
готувалися до „третьої світової війни”
(можливість якої цілком поважно враховували УПА і прибалтійські партизани) до прямого збройного конфлікту
між НАТО і Москвою не дійшло.
Силу демонстрували мирними, хоч
і брутальними засобами (як, наприклад, совєтська блокада Західнього
Берліна), або ж втручалися в чужі побоїща (Корейська війна). Альянс, первинно закладений дванадцятьма учасниками, почав розростатися в 1952
році, зі вступом Греції і Туреччини, членство яких в НАТО неодноразово відвертало збройні конфлікти між Афінами та
Анкарою – традиційно ворожими країнами. Набагато визначнішим для поширення НАТО був вступ до Альянсу
(у 1955 році) Західної Німеччини, що
в соціалістичному таборі спровокувало
виникнення його антиподу – блоку країн Варшавського договору.
Згодом співіснування обидвох бло-

ків почергово знаменувалося то роками „відлиги” то періодами гарячкового
озброєння. В нарощенні військової потуги Москва довший час випереджала
свого противника. Рівновага, однак,
встановилася із запровадженням серійної ядерної зброї, що її невдовзі по
обидва боки „залізної завіси” вже було достатньо для цілковитого знищення
ворожої сторони. Тому аж до падіння
комунізму в 1989 році сутички між НАТО і блоком Варшавського договору
практикувалися на територіях Третього світу (Куба, Вєтнам, Лаос, Камбоджа, Нікарагуа, Ангола, Мозамбік,
Афганістан), де Москва зазвичай виявлялась успішнішою.
На розпад у 1989 році Радянського Союзу та крах Варшавського договору до останньої хвилини ніхто не
розраховував. Неочікуваним це виявилося і для НАТО, який зненацька
втратив ворога. Нові центральноєвропейські демократії, незважаючи на
те, що спершу пропонували розпустити НАТО, дуже скоро почали виявляти зацікавлення вступом до Альянсу, який дефінітивно змінив пріоритети з військових (безпека й оборона)
на „пацифістські” (захист стабільності
та демократичних цінностей, спільних
для його членів). Відродження функцій
НАТО як військового утворення стимулювали балканські війни, які показали
необхідність інтервенційного потенціалу, здатного відновити мир у подібного
роду конфліктах.
Саме тоді, всередині дев’яностих
років минулого століття, почала утворюватися й прірва між США та європейськими членами НАТО. Якщо Західна Європа прийняла кінець холодної війни як можливість зредукувати
видатки на оборону, то США навпаки
– утримувала й розвивала воєнну перевагу над рештою світу. Прірву цю
легше усвідомити, коли бачиш відставання – на одну, або й дві ґенерпації –
в озброєнні та й у стані армії загалом.
Це призвело до ситуації, коли США
могли власними силами, без допомоги
союзників з НАТО, вирішити будь-які
проблеми мілітарного характеру. Причому без американської логістики члени НАТО, практично, небоєздатні.
Коли навесні 1999 року до Альянсу
увійшли три посткомуністичні країни –
Чехія, Польща й Угорщина (Словаччину було дискваліфіковано за недотримання демократії), – ситуація не сприяла святкуванню. Бо відразу після цього
НАТО зробило наступний історичний
крок, вперше скориставшись силою не
для оборони, а для нападу. Повітряна
атака й подальше захоплення Косово

були першою інтервенцією поза межами НАТО, що спричинило напругу
всередині Альянсу. Та ще важливіший
злам був попереду. 12 вересня 2005
року, після терористичного нападу на
Сполучені Штати НАТО вперше скористалося статтею №5, передавши
до диспозиції США всі свої засоби.
Результатом стала військова операція в Афганістані. Операція, що триває донині.
Однак попереду чигала найважча в
історії НАТО криза – Іракська кампанія. Європейські члени НАТО розділилися на прибічників і противників американської операції. Саме НАТО не
надало американцям жодної допомоги, і Вашинґтон із кількома союзниками
(Великою Британією та Польщею) здійснили інвазію на свій страх і ризик. Поміж іншим і тому, що (як вже було сказано) американці й не потребували допомоги союзників.
США не зважає на позицію НАТО
і в питанні найважливішого збройного
проекту, а саме – оборонного комплексу проти балістичних ракет.
Після 11 вересня 2001 року чим
далі, тим помітніше зростання темпів
озброєння США, а водночас – відставання в цій сфері Європи (в 2004 році
до Альянсу приєдналися Болгарія, Румунія, Словенія, держави Балтії). Європейські країни-члени, крім усього іншого, не здатні дотримати навіть тих квот
в озброєнні, що на них за стандартами
НАТО зобов’язані. Не кажучи вже про
незадовільний стан війська в Румунії чи
Болгарії.
Нині Вашинґтон задає собі питанням, чи таке НАТО комусь потрібне.
До того ж Об’єднана Європа починає
думати про власну оборонну ідентичність, однак, коли справа дійде до фінансування, – більшість європейських
планів виявляться непереборною проблемою. З’являються також міркування про те, чи не варто було б поширити діяльність НАТО на всю євро-американську цивілізацію. Включно з такими
країнами, як Австралія, Ізраїль, Японія
чи навіть Росія.
Та попри все НАТО – з усіма своїми
кризами і трансформаціями – й надалі
залишається простором стабільності й
демократії. Для країн Східної Європи
Альянс до того ж виконує функцію проміжного щабеля перед вступом до ЄС.
НАТО не є досконалим, але в нинішньому світі кращого об’єднання свобод
і демократії не існує. Тому співпраця й
підготовка до вступу в НАТО жодній
країні, що поділяє європейські цінності,
зашкодити не може. Навіть Україні.

Співпрацюємо
на засадах партнерства
Дуже добре пригадую свою першу подорож до Києва влітку 2003 року.
Іноземні дипломати тоді твердили, що буде дивом, якщо за десять років Україна все ще залишиться самостійною державою. Від того часу Україна зазнала
великих змін, які відкрили перед нею нові обрії.
Ми переконані, що вага України в об’єднаній Європі надалі зростатиме. На
мій погляд, питання – стане Україна членом Північноатлантичного Альянсу, чи ні
– ключового значення не має. Треба поважати думку громадян України. Якби
членом Альянсу стала країна, громадяни якої не підтримують ідею членства, це
не відповідало б взаємним інтересам. Громадяни України повинні самі вирішити,
який спосіб забезпечення безпеки обрати.
Важливішим є інше – Північноатлантичний Альянс був, є і буде найвагомішим
та найсильнішим політично-військовим об’єднанням у світі, а Україна – одна
з найбільших стратегічних країн в Європі. Більше того: чотири із семи сусідів
України є членами НАТО. Тут уже йдеться про взаємні інтереси, щоби взаємопізнання та довіра були на найвищому рівні. Тобто потрібне усвідомлення того,
що НАТО не є жодним дияволом, а Україна є серйозним і важливим сусідом та
партнером.
Саме в цьому процесі важливу роль відіграють недержавні організації, які
створюють комунікаційний міст між громадськістю, урядами та багавекторними
організаціями на зразок НАТО та Євросоюзу. Саме тому ми цінуємо зацікавлення українських партнерів чеським досвідом та проектами, спрямованими на
інтеґрацію до євроатлантичних структур. Чеський досвід показав зокрема і те,

наскільки важливими є публічна дискусія та систематична робота з громадськістю, те, що сьогодні називається public diplomacy. Наше громадське об’єднання
„Яґелло–2000” діє на території України від 2004 року, і його стратегією є співпраця з нашими українськими колегами виключно на основі партнерства. Нашим
головним принципом завжди була і буде кооперація на засадах рівноцінного
партнерства, а не співпраця за схемою „учитель та учень”.
Три роки тому ми разом розпочали дуже успішний конкурс для учнів середніх
шкіл „Аліанте–Україна”, фінал якого цього року відбувся на базі військового
флоту Нове Озерне. Більше трьох десятків переможців потім відвідало військову базу чеського повітряного флоту в місті Пардубіце та базу літаків АВАКС
в Гайленкірхені.
Окрім того, минулого року ми організували спеціальний семінар з досвіду
реформування армії Чеської Республіки, в якому брали участь начальники генеральних штабів обох країн, а також (у співпраці з Польщею та Великобританією) – День євроатлантичного партнерства в Житомирі.
Збінєк Павлачік,
голова „Яґелло–2000” – Чеської євроатлантичної ради,
голова Інформаційного центру НАТО, Прага
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так чи нетак?

Поняття європейського
майбутнього і НАТО
я не розділяю...
Олег Рибачук вірить, що широка і цілеспрямована
інформаційна кампанія стосовно НАТО принесе
позитивні результати. Саме підготовкою до такого
інформаційного наступу він займався останньо:
незабаром ми побачимо перші акції. Все вкрито
таємницею, але „УЖ“ одним з перших дізнався про
плани Радника Президента України.
Читачі „Українського журналу” добре
знають Вас та Вашу дотеперішню діяльність. Якими конкретно питаннями
в якості радника Ви займаєтеся нині?
Під час президентської кампанії,
коли ми з кандидатом у президенти
Віктором Ющенком обговорювали
майбутнє, я сказав йому, що основним здобутком для нової влади
було б привести Україну до Європи.
Питання європейськості України
– моя своєрідна внутрішня релігія. Це
насправді мета, заради якої варто
жити! Для себе я вирішив, що питання
поінформованості українців про те,
що таке Європейський Союз і система безпеки (а це передусім – НАТО),
потребують найбільше уваги.
Наш Комітет із питань євроінтеґрації має багато функцій. В реальності ті
координаторські функції, які раніше
належали мені як віце-прем’єру,
а згодом перейшли до МЗС, в уряді
на даний момент зникли. Сьогодні на
високому рівні в уряді немає координаторського центру. Але там є відповідні структури. Добре працює МЗС,
Управління євроінтеґрації. Натомість
питаннями НАТО займається тепер
міжвідомча урядова група. Я був на
її засіданнях і можу відповідально
ствердити, що цими питаннями займаються, по суті, всі і ніхто.
Після зустрічі з послом Словенії
я переконався, що в подібних країнах
громадська думка щодо НАТО формувалася не політиками, а завдяки появі
масштабного, потужного громадського руху.
Перед самим Новим Роком я мав
зустріч із Президентом. Я запропонував не входити у різноманітні державні структури, а зробити в Україні те,
що відбулося в європейських країнах.
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Тобто, через неурядові організації?
Так, саме так. За допомогою неурядових лідерів, що формують громадську думку і для яких важливі питання
європейського майбутнього, зокрема
– участь в НАТО як елементу цього
майбутнього. Зараз деякі українські
політики заявляють, що громадська
думка не підтримує цей крок. Це ті
ж особи, що збурили громадську думку, – м’яко кажучи, – провокативною
і брехливою кампанією. Маю на думці, зокрема, дві виборчі кампанії, коли
певні політики немов за підручниками
з „холодної війни” дискредитували
НАТО. І тепер, власноруч сформувавши таку негативну громадську думку,
посилатися на неї як на глас народу!?
Я був здивований, що так багато українців (маю на увазі відомих особистостей – спортсменів, інтелектуалів) готові
працювати в цій сфері як місіонери.
Ось саме така ініціативна група завтра збереться для обговорення шляхів
і методів своєї діяльності.
Повернімося до Президента: його
позиція щодо питань євроінтеґрації та
НАТО відома. Однак серед населення
більш-менш позитивно сприймається
лише інтеґрація з ЄС, натомість НАТО
викликає різку недовіру. Навіщо в такому разі Україні членство в Альянсі?
Формально для більшості українських
партій питання євроінтеґрації – це, так
би мовити, ідея на кшталт „комунізму”:
всі погоджуються з її необхідністю. Але
в чому українські політики нечесні? На
цю нечесність вка
зав Президент під час Круглого столу,
зауваживши, що в пострадянському
світі існує дві системи безпеки: Ташкентська і НАТО. Чому ж тоді жодна
з країн, – як старих, так і нових членів

ЄС, – не обрала Ташкентський пакт?
Таким чином, обравши за мету вступ
до Євросоюзу, згадані українські політики нещирі й непослідовні в ставленні
до НАТО – адже питання ЄСвросоюзу
і системи оборони неподільне. Я з гіркотою змушений визнати, що Україні не
поталанило, оскільки після Помаранчевої революції нова українська влада не
отримала чіткого сигналу із Євросоюзу
про можливість членства. Ситуація погіршилася після двох провальних голосувань з питання Євроконституції.
Тут нам справді не пощастило. Таким
чином ті політичні сили, які виступали за
„неєвропейський” курс, ніби отримали
друге дихання. Крім того свою роль відіграла й внутрішня ситуація.
І що відбулося з НАТО? Я єдиний
українець, який формально-леґітимно
був присутній на самміті НАТО в Ризі.
Там прозвучала теза, що двері для
України відкриті. Один із посадовців
чітко сказав: „Давайте подивимося
правді у вічі: якби в українців була політична воля, і Україна звернулася б до
нас із проханням про Програму щодо
членства, ви отримали б позитивну відповідь”. Перспектива приєднання до
НАТО реальна, на відміну від вступу
до ЄС. Я переконаний: саме через НАТО лежить шлях України до ЄС. Адже
програма Україна–НАТО на 70 %
співпадає з програмою Україна–ЄС.
Жодна країна з групи нових членів
Євросоюзу не увійшла в ЄС, обійшовши членство в НАТО. До того ж,
ми досі не маємо власної системи безпеки. А членство в НАТО – це також і
енергетична безпека, це взагалі інша
система координат.
Отже, НАТО повинно бути вигідне
всім політичним силам України.
А чому ситуація зовсім інша? Чи НАТО стало минулого року заручником
політичних ігор?
Не лише минулого. Найбільше ці ігри
були очевидні під час президентських
виборів. Пам’ятаю, в ніч виборів я був
на складі, де побачив десятки тонн
провокативних антинатовських листівок. Весь Крим був обклеєний антинатовськими лозунгами і слоґанами.
І досі певні радикальні політичні сили,
які фінансуються не лише в Україні,
експлуатують цю тему. Триває масове
зомбування проти НАТО, а більшість
населення недостатньо поінформована в цій сфері. Багато українців болісно
сприймають реакцію Росії.
Як переконати пересічних українців,
що НАТО не є проти Росії?
У багатьох країнах були точнісінько

Текст: Роман Франків, Львів | Фото: архів
Cпілкувався Петро Андрусечко, Київ | Фото: Петро Андрусечко

такі ж дискусії, особливо в балтійських
країнах. Там до отримання запрошення в ЄС громадська підтримка становила менше 3 %. Громадська думка
змінилася після того, як була проведена відкрита, прозора і чесна інформаційна кампанія. В деяких країнах
відбулося порозуміння політичних еліт,
в деяких – ні. Інформаційну кампанію
треба проводити з використанням досвіду Балтії, Словаччини, Чехії, Польщі
та інших країн. Треба пам’ятати, що ми
ведемо мову з людьми, які нічого не
знають ані про НАТО, ані про сценарії
приєднання до Альянсу нових членів.
Коли ця кампанія стартує?
Перший крок, напевне, буде завтра
– зібрання ініціативної групи (тобто
19 січня 2007 року – П.А.). Багато
людей цим займається. Це Руслана Лижичко, Володимир Кличко. Насправді
ентузіастів багато, не вистачало тільки
єдиного центру. Тому ми й хочемо
створити такий центр, який об’єднає
всіх. Вважайте, що завтра відбудеться
неформальне народження цієї кампанії! Це так званий перший крок!
В планах коаліції проведення референдуму. Як ви ставитеся до цієї ідеї?
Тут є політично нечесна домовленість.
Я був учасником переговорів, коли ми,
– В. Ющенко, В. Янукович, О. Мороз
та інші – готували Універсал, де чітко
написано, коли проводити референдум. Я можу сміливо сказати, що
у найближчий рік референдум не відбудеться. В Україні була чітка, спланована і організована антинатовська
кампанія,
натомість
позитивної
кампанії не було. Однак навіть, якби
гіпотетично референдум був через
рік, ми дуже багато встигнемо за рік
зробити. Ми плануємо багато заходів
на березень. Наша мета – мережа
наших прихильників по всій Україні.
Передовсім – ентузіастів. Як людина,
що пройшла президентську та парламентську кампанії, я добре знаю,
що в Україні політика багато в чому
корумпована. Згадайте студентів чи
пенсіонерів, які носять плакати за гроші. Хіба це дасть результат? Знаєте,
мені не важко пояснити бізнесмену,
який уже відбувся, який дорожить своєю справою, що НАТО для нього – це
безпека його бізнесу. Він розуміє це
з трьох секунд.
Бізнес готовий фінансово підтримати
вашу кампанію? Хто буде фінансувати?
Так, готовий. Я отримав достатньо
сигналів від київського та й загалом

українського бізнесу. Це той бізнес,
який підтримував і Помаранчеву революцію.
Для цих цілей призначені також і бюджетні кошти?
Так. Ви знаєте, минулого року жодної
копійки не було виділено на інформаційні потреби. А цього року прем’єр
заявляє, що на це дадуть близько
десяти мільйонів. Насправді маємо
по п’ять мільйонів – і на НАТО, і на
Європейський Союз. Було сказано,
що слово матимуть представники
обидвох позицій. Тобто, половину
ефіру займе Вітренко, а потім заплановано провести медіафорум,
який „з’їсть” ще чотири мільйони. Але
владою, тобто Януковичем, були зроблені серйозні заяви – і в Брюсселі,
і у Вашинґтоні. Він багато говорив
про НАТО, про повне порозуміння
з Президентом. Про те, що років на
двадцять вперед вони бачать Україну
однаково. Але прем’єр апелює до поінформованості населення. Тому одне
із завдань громадського руху – постійний моніторинг проведення кампанії з боку влади. Як відбуваються
тендери на інформування тощо. Я мав
серйозні зустрічі з представниками
влади – і в МЗС, і в Комітеті з питань
Радіо і Телебачення. Вони всі переконані, що кошти будуть використані за
призначенням.

Олег Рибачук – Радник
Президента України.
Займається питаннями
європейської і
євроатлантичної інтеґрації.
Екс-віце-прем’єр-міністр
України (03.2005–
09.2005), екс-глава
Секретаріату Президента
України (03.2005–
09.2005).

А Президент буде присутній при цьому, прямо чи опосередковано?
Так, він уже надав свій патронат. Я його переконав у необхідності мого заанґажування в інформаційні кампанії
з питань ЄС та НАТО, і він погодився.
Тут неважливо, яким чином розподілятимуться повноваження, якими
гострими будуть політичні баталії,
відбудуться чи ні дострокові вибори.
Ми просто робитимемо свою справу.
Кожна країна мусить пройти такий
етап. А коли розгорнеться інформаційна кампанія, політики почнуть не
імітувати зацікавлення, а реагуватимуть на ці речі. З другого боку ми
розуміємо, що почнеться потужна
контркампанія. Тому хочемо створити
сильну інформаційну мережу, щоб
вона з’єдналася з мережами, які
є в сусідних країнах.
Яке основне гасло цієї кампанії?
„За європейське майбутнє України”.
Ця назва умовна. Як я казав, ми плануємо повноцінно розгорнути кампанію
вже в березні.
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так чи нетак?

Текст: Сергій Джердж, голова Громадської
ліги Україна–НАТО, Київ
Фото: Петро Андрусечко

Після Риги
У листопаді 2006 року в Ризі відбувся
самміт лідерів країн-членів НАТО,
на якому питання взаємовідносин
з Україною вперше в новітній історії
не були на порядку денному...
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Цей самміт по-особливому чекали
не лише латвійці, але і українці. Латвійці тому, що, як зазначала Президент Латвії Вайра Віке-Фрейберга,
доручення Латвії щодо підготовки зустрічі учасників Альянсу означало, що
Латвія є повноцінною країною НАТО.
Для України головним результатом
листопадового самміту в Ризі міг бути
початок здійснення наступного кроку
після започаткування Україною Інтенсифікованого діалогу з НАТО, а саме
підписання Плану дій щодо членства
в НАТО (ПДЧ). Водночас для здійснення такого кроку в Альянсі повинен бути консенсус, але найважливіше, що
консенсус повинен бути, перш за все,
в самій Україні...
Сприяння підтримці країн-членів
НАТО Україні було і є непростим завданням для українського зовнішньополітичного відомства, але цілком посильне. Адже останнім часом всі міжнародні оглядачі відмічають систематизованість, упорядкування та значне
зростання професіоналізму подання
власної позиції української держави
у зовнішній політиці. Визначальною тут
є також і фахова роль міністра Бориса Тарасюка. Чіткою та недвозначною
є позиція президента України, оборонного відомства, Ради національної безпеки та оборони. Є підтримка експертного середовища.
Проте в Ризі на порядку денному
питання щодо України не стояло взагалі. І причиною цьому є позиція самої
України. Нарікати можна лише на внутрішню ситуацію в країні. Не склалась
помаранчева коаліція, у прем’єра, відповідно, інша позиція, ніж у президента України, іґнорування привселюдно
підписаного Універсалу національної
єдності, відомі заяви і натяки Януковича, сказані ним в штаб-квартирі НАТО
в Брюсселі тощо. Результатом всього
цього стала відсутність будь-яких українських питань на самміті.
Якщо все зважити, то є підстави трактувати ситуацію без песимізму. Ми не
просунулися вперед, але ми не зробили і жодного кроку назад. Залишається
Інтенсифікований діалог, виконуються
План дій Україна–НАТО, щорічні Цільові плани Україна–НАТО, обговорюється проект Державної програми
інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеґрації України на
2008–2011 роки, проходить постійний діалог з НАТО в режимі засідань
спільної робочої групи (СРГ) з питань
оборонної реформи, засідання Комісії Україна–НАТО (КУН), відбуваються різноманітні різномасштабні заходи як в силовому секторі держави, так

Росія та її вплив
на співпрацю України з НАТО
Коли стверджують, що Україна, рухаючись до НАТО, відходить від Росії,
то це абсолютно не так. Від Росії неможливо нікуди піти. Йдучи до НАТО,
ми насправді не відходимо від Росії,
а натрапляємо на неї. Бо в НАТО вже
функціонує Рада НАТО–Росія. Це значно вищий рівень, ніж Комісія НАТО–
Україна, яку ми маємо.
Сьогодні очевидно, що співпраця
Росія–НАТО відбувається набагато
ефективніше, ніж Україна–НАТО. Зокрема, постійна місія України в Альянсі складається з п’яти осіб, а місія Росії
– з 60-ти. Причому в місії РФ у НАТО
є представники російського військово-промислового комплексу (ВПК),
в завдання яких входить налагодження співробітництва ВПК Росії з країнами-членами Альянсу. Комісія Україна–НАТО має нижчий статус, ніж Рада
Росія–НАТО, у складі якої працює 20
робочих груп із різноманітних питань
безпеки, зокрема й щодо налагодження спільної протиракетної оборони під
час проведення російсько-натовських
миротворчих операцій. На 2007 рік
заплановано 70 крупномасштабних
спільних заходів у рамках співпраці
Росія–НАТО.
Я вважаю, що після набуття Україною членства в НАТО наші відносини
з Російською Федерацією, навпаки,
можуть покращитися. З боку Росії відпадуть ілюзії щодо певного політичного
реваншу й розширення Російської імперії за рахунок України, бо це вже буде вочевидь неможливо. А наша країна позбудеться острахів за свою національну та територіальну цілісність.

Партія Регіонів не зацікавлена
у напрузі з НАТО
Невірно було б вважати, що Україна не отримала Плану дій щодо членства в НАТО на Ризькому
самміті лише через висловлювання прем’єр-міністра В.Януковича в Брюсселі. Таке рішення було
прийняте ще раніше, саме за наслідками створення
уряду. Тобто, коли уряд вже був створений регіоналами, комуністами і соціалістами, було зрозуміло,
що у 2006 Україна не отримає Плану. У справі
референдуму треба виходити з кількох позицій. По-перше, референдум
щодо НАТО не є обов’язковим для НАТО. По-друге, референдум щодо
членства у НАТО проводиться лише тоді, коли країна отримує запрошення
вступити в Альянс, тобто коли питання дійсно стоїть на порядку денному. Україна
такого запрошення не отримала. Тому виносити таке питання на референдум
було би абсолютно нелогічним.
Питання НАТО, починаючи з 2002-го, а навіть з 2003 року стали в Україні чинником маніпуляцій. Тобто, до цього антинатівську кампанію вели марґінальні ліві
партії – прогресивні соціалісти Наталії Вітренко, комуністи. З 2003 року розпочався дуже цікавий процес, коли значна частина правлячої політичної еліти стала
використовувати антинатівські гасла для зміцнення своїх позицій, готуючись до
виборів 2004 року. Тоді стояла мета – перемогти за рахунок голосів східноукраїнського електорату. Усі марґінальні партії, які впродовж останніх років проводили
антинатівські акції, все одно будуть їх проводити – і партія Н.Вітренко, і комуністи.
Інша справа, яку позицію будуть займати впливові провідні політичні сили. Насамперед, Партія Регіонів, оскільки вона займає амбівалентну, слизьку позицію
у питанні співпраці з НАТО. Знаходячись в уряді, Партія Регіонів жодним чином
не зацікавлена у напрузі з НАТО. Більше того, вона зацікавлена у продовженні
всіх тих програм співпраці, які є на сьогоднішній день. Тобто, з позитивів можна
передбачати, що в цьому році не буде таких складнощів із допуском іноземних
військових на територію України. Навряд чи також Партія Регіонів буде долучатися своїми ресурсами до антинатівських виступів в Криму чи будь-де. Однак все
впирається в упевненість Партії Регіонів у надійності свого місця при владі. Сьогодні Партія Регіонів відмовилася від антинатівської та антизахідної риторики. Якщо
постане питання про дострокові вибори, то Партія Регіонів використовуватиме
перевірені способи мобілізації свого електорату, в тому числі антинатівські. Але
поки регіонали при владі, вона навряд чи буде активно протидіяти. Інша справа,
що вони нічого не робитимуть для вступу в НАТО.
Якщо на рівні політичних еліт буде досягнуто згоди щодо необхідності інтеґруватися навколо НАТО, якщо лідери донесуть цю думку до виборців і перестануть
використовувати НАТО як чинник маніпуляцій, то в цьому випадку є можливість
значно підняти рівень підтримки. Якщо буде досягнуто згоди на рівні політичних
еліт, то буде досягнуто рівня 20–25% і навіть впритул наблизимося до 50%. Тому що сама по собі кампанія без підтримки політичних еліт неможлива. Більше
того, досвід попередніх років доводить, що механізму проведення таких кампаній в Україні досі немає. Навіть в ті часи, коли була сприятлива ситуація, ми не
бачили, щоб відомства щось робили, хіба що за винятком МЗС. Але ж основні
бюджетні кошти на ці інформаційні заходи ідуть через Державний Комітет з питань телебачення і радіомовлення, через Міністерство науки і освіти. Тобто, це не
ті відомства, які можуть організувати цей процес, навіть за сприятливої ситуації.
А в сьогоднішній ситуації в державі немає відповідних механізмів.
Коли політики усвідомлять, що це вигідно для країни, для їхньої кар’єри, що це
може призвести до зміцнення їхніх позицій, тоді буде формуватися цей національний консенсус. Зрозуміло, що Україна ніколи не стане такою, як Словаччина чи
Угорщина, де практично усі партії виступали за членство в НАТО, у нас завжди
буде опозиція цьому питанню. Чи схилиться більшість політичного класу до НАТО
– цілком можливо у середньостроковій перспективі. Коли політики подолають модель протистояння «Схід–Захід», яка сформувалася протягом 2004–2006 років,
тоді не виключено, що політики погодяться на вступ до НАТО.

коментарій

і в системі науки, освіти, в громадському вимірі, студентські заходи тощо.
Все це дає результат. Сьогодні 90 %
українських експертів в галузі безпеки підтримують ідею членства України
в НАТО. А думка експертів, як правило, з часом стає і думкою суспільства.
В державі накопичується критична маса ідей, кадрів, документів, яка робить
євроатлантичну інтеґрацію в країні незворотною.
Але що може впливати на посилення або послаблення бажання реалізувати рішення щодо вступу України
в НАТО як в самій Україні, так і країнами-членами НАТО? Невисокий поки що рейтинг підтримки ідеї швидкого
вступу до НАТО серед пересічних громадян, події у Феодосії, позиція Росії,
стан Збройних Сил України, теза про
нейтралітет, наполягання на референдумі тощо.

Олександр Сушко, Директор Центру миру,
конверсії та зовнішньої політики, Київ
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так чи нетак?

Варто звернути увагу на наступне.
Приміром, коли в Севастополь прибув
німецький корабель, який привіз гуманітарну допомогу для українського військово-морського госпіталю, або коли
проходять планові навчання Військовоморських сил України спільно з представниками країн-членів НАТО, то там
обов’язково організовуються мітинги
протесту. Але коли приїжджає військово-морська делегація НАТО до Чорноморського флоту Російської Федерації, яка відвідує штаб Чорноморського
флоту (а він розташований у центрі
міста і до нього дуже легко дістатися),
то чомусь мітинги протесту проти НАТО не відбуваються. Коли російський
крейсер „Москва” чи „Пытливый” виїжджає з бухти Севастополя на спільні
маневри з НАТО в Середземному морі, ми також мітингувальників не бачимо. Отже, тут очевидним є вибірковий
підхід у такому „протестному” ставленні до НАТО. Є диригенти і маніпулятори таких „спонтанних” мітингів.

Феодосійські події
та їхні ляльководи
З часом забувається те, що ж саме
відбулось у Феодосії. Але, на мою думку, необхідно ще детально розібратись
у цій ситуації для того, щоб не повторювалися подібні акції, які дестабілізують
ситуацію в країні. Звичайно, виборча
кампанія і післявиборчі феодосійські
події підняли рівень зацікавленості населення щодо НАТО, але все це зі знаком мінус.
У Феодосії очевидним вже стало те,
що базою для проведення відомих заходів по блокуванню роботи порту був
Дім офіцерів Чорноморського Флоту Російської Федерації, розміщений
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у центрі Феодосії. Там збирали людей,
там їм роздавали плакати із відомими
не тільки антинатовськими написами,
але і з антиукраїнськими гаслами, звідти ці групи людей розпочинали ходу
для блокування запланованих українською армією міжнародних навчань.
На сьогодні Росія має багато зайвих
коштів, які вона отримує за газ і нафту,
і частина цих коштів йде на дестабілізацію ситуації в тих районах, де це вигідно певним російським колам. Впроваджується формула керованого хаосу чи дестабілізації на кордонах з Росією, в пострадянських країнах – там,
де Росія впевнена у вседозволеності.
Росія може запросто виділити 1 чи 10
мільйонів доларів на певні спецоперації, зокрема і на провокацію у Феодосії а Україна цьому не може оперативно протистояти через різні причини.
Звичайно, ми розуміємо, що відбувається. Версія, яка нав’язується „Русским блоком Крыма” та російськими
мас-медіа звучить наступним чином:
пильні портові робітники помітили
якісь підозрілі ящики, але робітники
знали, що ще не прийнята відповідна постанова Верховної Ради України, і тому вони вирішили сповістити
кому потрібно. Але „кому потрібно”
– це не Службі безпеки України (СБУ),
а прямо в партію прогресивних соціалістів. Очевидно, на думку робітників,
це надійніша структура. Після цього
починається якась мало вмотивована активність. З’являється безліч повідомлень в Інтернеті з посиланням на
сайти з розширенням крапка-ру і подібні „дружні” до України інформагентства. Анонімні автори та неанонімні російські та українські депутати
вправляються у перекручуванні фактів,

дезинформації та відвертій брехні. І головним ньюсмейкером таких маніпуляцій в більшості виступають російські телевізійні канали.
Все це відома схема. І зараз вже
очевидним є той факт, що державний
бюджет втратив значні кошти внаслідок призупинення проведення двосторонніх маневрів та навчань. Україна
не отримала майна на 1 мільйон доларів, яке безкоштовно надавалось
американською стороною Міністерству оборони України. Україна витратила з державного бюджету, з бюджету Міноборони для проведення маневрів української авіації на полігоні
Широкий лан у Миколаївській області 5,5 млн. гривень. Хоча ці кошти нам
би оплатили британці згідно з попередньою домовленістю. Англійці не приїхали внаслідок бездіяльності Верховної Ради та істерії, розв’язаної антиукраїнськими силами. Думаю, що держава могла б зобов’язати сторони, які
організували та прийняли участь у цьому балагані, виплатити у державний
бюджет ті кошти, які втратило Міністерство оборони України. В партії вітренківців, регіоналів і у російського блоку
такі кошти напевно би знайшлися.

Боротьба по-справжньому
Якщо вже боротьба за справедливість, за очищення від НАТО, то потрібно бути послідовним. Треба блокувати
повернення в Севастополь російських
крейсерів „Москва” і „Пытливый”.
Чесним захисникам Криму від НАТО
потрібно добиватися, щоб ці кораблі
ні в якому разі не поверталися, не входили в територіальні води України. Та
цього не відбувається. І що зробила
міська рада у Феодосії?! Проголосила

територію без НАТО. Тоді необхідно
відкликати додому всіх своїх дітей, які
навчаються в Парижі, в Лондоні – адже
це країни НАТО. Ні в якому разі не їздити відпочивати в такі держави НАТО
як Туреччина, Італія, Іспанія. Потрібно
здати на металобрухт всі машини типу
БМВ, ауді, мерседеси, пежо і т.д.. Потрібно, врешті-решт, відмовитись від
доларів, від євро, припинити обмін цих
валют та використання банками міста
Феодосії, тому що це валюта країнчленів НАТО, і після цього вже, можливо, нарешті, феодосійські депутати
зможуть зажити щасливо.
За різними оцінками, у Крим цього
року не поступило близько 250 млн.
доларів від туристів, які вирішили не
їхати в Крим на відпочинок, а поїхали
в Туреччину, Болгарію. Я думаю, що
пересічні мешканці Феодосії і Алушти
могли б вигнати зі своїх міст вітренківську партію та подібні структури разом
з їхніми офісами, бо фактично кримчанам зіпсовано сезон.

Нейтралітет України
Нічого цілком нового в історії України щодо нейтралітету немає. В 1917–
1918 роках, в час Української Народної Республіки (УНР), частина депутатів
Центральної Ради теж виступала за
нейтралітет України. Мотивація в них
була така: не потрібна потужна, велика українська армія і посилювати безпеку не треба, бо в України немає ворогів. У 1917 р. говорили, що в Європі
недавно закінчилася важка кровопролитна Перша світова війна, де загинуло до 10 млн. людей, і більше таких війн
в Європі ніколи вже більше не буде. Тому Україні потрібен нейтралітет і не потрібні гарантії безпеки і сильна армія.
Але що було після цього? Війська більшовицької Росії під керівництвом Муравйова знищили українську незалежність. Проводилася декуркулізація, виселення сімей в Сибір. В 1932–1933
організували штучний голод, який забрав більше 8 мільйонів життів українців. Були інші голодомори. Масово
виселяли українців та кримських татар
до Сибіру на знищення – як до Другої
світової війни, так і після. І ми мали всі ці
проблеми внаслідок втрати нами незалежності через відсутність достатнього
рівня безпеки.
Якщо екстраполювати наш історичний досвід на сучасний стан, то сьогодні членство України в НАТО – це посилення безпеки України. А розмови про
нейтралітет – це послаблення безпеки
України. Альтернативи НАТО для нашої безпеки немає.

Зіткнення міфів
В Києві звикли вважати, що зацікавленість Росії у неприєднанні України до
НАТО – частина серйозної зовнішньополітичної стратегії, яку Москва буде захищати і у своїх взаєминах із самою Україною, і у стосунках із Заходом. Між
тим, це радше частина пропаганди, ніж політики. Саме з такою ж серйозністю
Москва ставилася до приєднання до НАТО країн колишньої Варшавської угоди
– Мадридський самміт НАТО, на якому ухвалювалося це рішення і на якому,
до речі, було підписано спеціальний документ про партнерство з Україною,
російське керівництво просто бойкотувало. Тоді також багато говорили про наближення НАТО до кордонів Росії, про небезпечність стратегії Альянсу… Однак
це не завадило самій Росії продовжувати власне співробітництво з НАТО.
Новим кордоном, через який Альянс не міг перейти, став кордон колишнього Радянського Союзу. Але він був успішно перейдений: в НАТО увійшли країни Балтії. І це відбулося, незважаючи на те, що Росія, як полюбляють говорити
її керівники та обслуговуючий їхні потреби пропагандистський штат, за цей час
перетворилася у енергетичну супердержаву. Тепер мова зайшла про Україну.
Мовляв, якщо вже вона вступить до НАТО, тоді війська Альянсу наблизяться до
російських кордонів. Але що трапиться? Росія і так має спільний кордон із НАТО. Це її кордон із Норвегією, країнами Балтії, з Польщею в районі Калінінградської області... І нічого аж такого не відбувається і не може відбутися. До того ж, в Росії прекрасно усвідомлюють, що до ніякого НАТО найближчим часом
Україна не вступить, що розмови про вступ завжди використовувалися певною
частиною української політичної еліти для мобілізації електорату, маневрів між
Заходом і Москвою, логіки внутрішньополітичної боротьби.
Однак на нереальність вступу України до НАТО в Росії воліють закривати
очі. Тому що сьогодні Москві вигідне зіткнення міфів. Те, що ми спостерігаємо
– це використання російською пропагандистською машиною міфу, створеного
українською пропагандистською машиною. Додамо до цього нефаховість величезної частини журналістського співтовариства, що звикло сприймати всерйоз політичні заяви і телевізійні передачі і отримаємо «реальність» – Україна
готується вступати до НАТО, а Росія з цим відчайдушно бореться.
Бореться... для чого? Якщо вже ми так поважно ставимося до цього безглуздого твердження, то маємо усвідомити, що в розпорядженні Росії немає сьогодні якоїсь ефективної системи регіональної безпеки, яка могла б створити альтернативу НАТО.
Єдиний союз, який заслуговує на увагу – Шанхайська організація співробітництва – навряд чи може вважатися перспективною. До ШОС входять, окрім
країн Центральної Азії, Китай і Росія, які історично побоюються впливу партнера. І створювалася ШОС виключно як організація, що продемонструвала
можливість вирішення проблем на кордонах колишніх радянських республік
і КНР. Однак геополітичні орієнтири Москви і Пекіну залишаються відмінними.
Звісно, на сцені ШОС можна влаштувати ефектну виставу, запросити президента Ірану, скажімо, однак альтернативою НАТО організація бути не може.
І до того ж пов’язана вона саме з Азією, а не з Євроатлантичним регіоном.
Про Організацію договору про колективну безпеку, створену за участі Росії,
країн Центральної Азії, Вірменії і Білорусі, взагалі можна не згадувати – це таке ж мертвонароджене дитя розкладу СРСР, як і СНД. І в серйозних ситуаціях
для країн-членів організація ніяк себе не проявила. Ну от, скажімо, до організації входить Киргизія – що не завадило її президенту Аскару Акаєву погодитися
з розміщенням американської бази на території країни. І таких прикладів можна було б навести чимало.
Кажуть, що Росія хотіла б затягти Україну до ОДКБ – можливо. Але, побоююсь, що навіть якби Україна була членом цієї організації – про це ніхто й не пам’ятав би, як не пам’ятають про український статус спостерігача
у Євразійському економічному співтоваристві або вічні переговори про ЄЕП.
Щось призабуте, еге ж? І таких призабутих організацій в світі – десятки, сотні. А НАТО – і символ, і система, і діючий організм. При всіх своїх недоліках.
Прикро тільки, що і в Москві, і в Києві використовують НАТО саме як символ
– позитивний або негативний. І нікому в політичних колах нецікаво, що відбувається із самим організмом і що дійсно може змінитися для України і для
НАТО в разі приєднання Києва до Альянсу...
Віталій Портников, Москва
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