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NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen said in an interview to Romania libera
that he does not expect a war near the North-Atlantic space, but that the Alliance is ready
for anything. The NATO chief does not rule out the possibility of some confrontations,
however, given the fact the Libya conflict was not foreseen either.

On the other hand, Rasmussen doesn’t think Russian troops near the Romanian borders are a
threat, although the National Defense Strategy says the presence of foreign troops in
Transnistria is seen as a direct threat to national security. The secretary general added that in
the founding act of the collaboration between NATO and Russia in 1997, the two sides said they
would not sue force against each other.

The antimissile shield in Romania, which will be ready in 2015, will become available for NATO
as well, Rasmussen said, reiterating that this is just a defensive system with the purpose of
protecting people and territories against threats from any other country. “We hope we don’t
need to use this antimissile shield, but if we are attacked, we will use it to protect ourselves. It’s
obvious we need such a defense,” he said.

Rasmussen added that he does not expect a war near the North-Atlantic space but the Alliance
is ready for anything. “I don’t expect any new conflicts but what happened in Libya proves how
fast a new conflict can develop. Who would have expected anything like this a year ago?”

Anders F. Rasmussen: Trupele ruse de la frontiera României nu ameninţă NATO. Nu vom
folosi forţa una împotriva celeilalte

Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat într-un interviu pentru
'România liberă" că nu se aşteaptă la un război în apropierea spaţiului nord-atlantic, dar
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că Alianţa este oricum pregătită pentru orice. Liderul NATO nu exclude însă posibilitatea
unor confruntări, pornind de la faptul că nici conflictul din Libia nu a fost prevăzut de
nimeni.

Pe de altă parte, Anders Fogh Rasmussen nu crede că trupele ruseşti din apropierea graniţelor
României ar fi un pericol, deşi în Strategia Naţională de Apărare prezenţa militarilor străini în
Transnistria este văzută ca o ameninţare directă la securitatea naţională. Secretarul general al
NATO aminteşte astfel că în Actul fondator al colaborării NATO-Rusia din 1997 cele două părţi
au declarat că nu vor folosi forţa una împotriva celeilalte.

" Scutul anitrachetă din România, care va fi gata în 2015, va deveni tot atunci disponibil şi
pentru NATO. (...)Este doar un sistem defensiv, iar scopul scutului antirachetă este numai
pentru protejarea populaţiei şi teritoriilor noastre împotriva oricărei ameninţări din orice ţară,
care ar avea intenţia să lovească ţinte din spaţiul NATO ... Sperăm să nu fie nevoie să folosim
scutul antirachetă, dar dacă vom fi atacaţi, îl vom folosi pentru a ne proteja. Este cert că avem
nevoie de o astfel de apărare.", a declarat secretarul general al NATO .

Anders Fogh Rasmussen sustine că nu se aşteaptă la un război în apropierea spaţiului
nord-atlantic, dar că Alianţa este oricum pregătită pentru orice.

„Eu nu prevăd izbucnirea unor noi conflicte, dar ceea ce s-a întâmplat în Libia demonstrează
cât de repede se dezvoltă un nou conflict. Cine se aştepta acum un an la aşa ceva? Cine se
aştepta acum un an ca NATO să se angajeze într-o operaţiune militară în Libia? Nimeni. Nimeni
nu a prevăzut acest lucru. Criza s-a dezvoltat până a ajuns aproape de uşa NATO şi ne-am
decis să ne asumăm responsabilitatea pentru o operaţiune bazată pe mandatul Naţiunilor Unite
de protejare a populaţiei civile din Libia: este un exemplu de cât de repede s-a întâmplat totul.
Nu pot să prevăd originile unor noi conflicte chiar acum, dar e clar că lucrurile se dezvoltă foarte
repede. Alianţa trebuie să fie pregătită să reacţioneze dacă este necesar, să poată face faţă
unei crize dacă aceasta ar putea avea vreun impact asupra securităţii naţiunilor noastre. Lecţia
pe care am învăţat-o este că trebuie să fim gata şi să ne pregătim pentru orice.”

Referitor la faptul ca menţinerea trupelor şi armamentelor rusesti în apropierea frontierei de est
a României, care este şi frontieră NATO, ar putea reprezenta o ameninţare pentru Alianţa
Nord-Atlantică, Anders Fogh Rasmussen a declarat:
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„NATO şi Rusia au căzut de acord în 1997, când au semnat ceea ce numim astăzi Actul
fondator al relaţiilor dintre cele două părţi - primul cadru al cooperării dintre Alianţa
Nord-Atlantică şi Rusia -, că nu vor folosi forţa una împotriva celeilalte. Acesta este motivul
pentru care nu mă aştept ca Rusia să atace NATO, iar NATO, la rândul său, nu are nici un
motiv să atace Rusia: am declarat în 1997 că nu vom folosi forţa una împotriva celeilalte.”
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