Lisabonský summit NATO:
Úspěšné hledání kompromisů

Dlouho očekávaný summit Severoatlantické aliance v portugalském Lisabonu určitě nebyl jen velkolepou diplomatickou oslavou. Členské země NATO musely nalézt shodu na mnoha velice důležitých tématech, především na nové strategické koncepci, budování protiraketové obrany, postupu v Afghánistánu a vztazích s Ruskem.

Letošní setkání nejvyšších představitelů členských zemí Organizace severoatlantické smlouvy bylo označováno za jedno z nejdůležitějších. A právem, protože na rozdíl od některých jiných summitů, jež měly spíše slavnostní charakter, byl tento naplněn převážně tvrdou prací. NATO muselo zodpovědět řadu zásadních otázek, které se týkají úkolů Aliance v dnešním světě, úsilí vybudovat účinnou obranu proti balistickým střelám, postupu v problematickém Afghánistánu a vztahů s dalšími „hráči“ na mezinárodním poli, především s Ruskou federací. Ke cti Aliance je třeba říci, že všechny tyto úkoly summit dokázal splnit.

Nová strategická koncepce
Patrně nejdůležitějším úkolem lisabonského summitu bylo schválení strategické koncepce, jež by definovala roli NATO v dnešním světě, protože dosavadní koncept z roku 1999 už z tohoto hlediska nevyhovoval. Nový dokument s názvem „Aktivní zapojení, moderní obrana“ (Active Engagement, Modern Defence) byl napsán tak, aby byl jasný a srozumitelný, ale zároveň také dostatečně konkrétní. Bylo třeba nalézt kompromis mezi představami různých členských zemí především v otázce úkolů, jež má Aliance plnit. Strategická koncepce potvrzuje, že primárním posláním zůstává kolektivní obrana území členských států proti agresi (podle článku 5). Vedle toho se má NATO zabývat krizovým managementem (pod nějž spadají nejen zahraniční mise, ale také další vojenské a politické nástroje) a konečně i tématy kooperativní bezpečnosti, která mají globální charakter (mj. boj proti šíření ZHN). Koncepce (jak je dnes obvyklé) konstatuje, že pravděpodobnost konvenčního útoku proti teritoriu NATO je nízká, současně ovšem varuje před posilováním vojenských potenciálů (včetně vývoje balistických střel) v některých státech a regionech, což by mohlo mít nepředvídatelné důsledky také pro bezpečnost euroatlantického prostoru. Následně koncepce vyjmenovává řadu „nových“ hrozeb, o kterých se dnes nejčastěji hovoří, např. proliferaci ZHN, terorismus, politický extremismus či obchod s drogami a lidmi; nově jsou zmíněny také kybernetické útoky, hrozba omezení přístupu do kosmu a rizika, která se týkají životního prostředí, přírodních zdrojů či energie. Aliance se dále shodla, že potřebuje věrohodný odstrašovací potenciál, jehož součástí jsou nukleární zbraně (primárně americké za podpory Spojeného království a Francie); koncepce výslovně uvádí, že dokud budou existovat jaderné zbraně, NATO zůstane „jadernou aliancí“. Veliký prostor se v dokumentu věnuje také otázkám partnerství s dalšími zeměmi, především Ruskem.

Společná protiraketová obrana
Strategická koncepce mluví i o vybudování soustavy obrany proti balistickým raketám, jež má chránit území, obyvatelstvo a vojenské síly členských zemí. Za hlavní zdroj hrozeb se pokládá samozřejmě Írán, byť se to v žádném dokumentu výslovně neobjevuje; to je zejména výsledek úsilí Turecka, jež takovou formulaci nekompromisně odmítalo. Společná protiraketová obrana se bude vytvářet postupným přidáváním prvků do otevřené architektury. US Navy rozmístí do východního Středomoří lodě s protiraketovými střelami SM-3 (více v ATM 11/2009), jež mají spolupracovat s mobilními pozemními radiolokátory (s velením v Ramsteinu v Německu). Do roku 2015 budou v Polsku (a)nebo Rumunsku instalovány „de-navalizované“ rakety SM-3, za další tři roky se přidají bezpilotní senzorová letadla. Kolem roku 2020 by se měly rozmisťovat nové střely řady Standard Missile, jež budou schopné zasahovat i mezikontinentální balistické rakety. Budou vybudovány i další radiolokační stanice (jedna z nich by měla stát v Turecku) a středisko včasné výstrahy (s největší pravděpodobností v České republice). Evropské země by (samozřejmě kromě svých teritorií) měly poskytnout i některé zbraňové a senzorové prvky, na prvním místě protiraketové střely řady Eurosam Aster na souši i na válečných lodích. Náklady na vytvoření systému mají činit cca 270 milionů dolarů rozložených na deset let mezi všechny členské země. Summit přinesl také mimořádně důležitý souhlas Moskvy, že se k protiraketové obraně aktivně připojí. Rusko sice vybuduje vlastní protiraketový „deštník“, propojí jej ovšem s aliančním na výstražné a informační úrovni. Výhledově tedy bude patrně možné, aby NATO a Rusko „sdílely odpovědnost“ za celý prostor „od Atlantiku po Pacifik“ a v případě nutnosti i společně zneškodňovaly rakety v tomto prostoru.

Jak dál v Afghánistánu?
Strategická koncepce či protiraketová obrana jsou pro NATO otázkami spíše dlouhodobějšího charakteru, kdežto Afghánistán je problémem vysoce aktuálním. Situace v této zemi rozhodně není celkově tak špatná, jak ji někdy popisují senzacechtivá média, přesto je však nesporné, že NATO čelí v tomto konfliktu velikým potížím. Nyní prováděné navyšování alianční účasti má nejen umožnit vedení rozsáhlejších a intenzivnějších bojových operací proti Talibanu, ale také (nebo spíše zejména) zkvalitnit a urychlit výcvik Afghánské národní armády. Ta by měla začít od jara letošního roku přebírat odpovědnost ve vybraných provincích (nyní odpovídá pouze za bezpečnost hlavního města Kábulu), aby poté od července mohlo začít stahování amerických i dalších aliančních sil (včetně Armády ČR, jež má pro rok 2011 schválené maximum 720 osob a pro rok 2012 limit 640 osob). Prioritu výcviku afghánských vojáků vystihuje motto „trainers are the ticket for transition“, tj. „instruktoři jsou klíčem k předávání“. Afghánistán má však 34 provincií a situace v nich se diametrálně odlišují; údajně až dvě třetiny provincií by mohly být předány do odpovědnosti afghánské armády v podstatě ihned, zatímco některé regiony na jihu a východě (jako Uruzgar, Kunar, Kandahár nebo Helmand) budou potřebovat bojové nasazení aliančních sil ještě minimálně dva, možná i čtyři roky. Bojové operace NATO v Afghánistánu mají skončit v roce 2014, síly Aliance však budou i posléze přítomny v podpůrné a výcvikové roli. Významná bude v tomto smyslu spolupráce s Ruskou federací, která již poskytuje výcvik Afgháncům na ruském území; záhy zřejmě vyšle instruktory přímo do Afghánistánu a nedá se vyloučit ani přímé nasazení do vojenských operací. Američané a Rusové již provedli společný zásah proti afghánským drogovým laboratořím, ovšem neoficiální zprávy o operacích ruských sil v Afghánistánu se objevují již delší dobu. Postupné zapojování Ruska je v podstatě logické a nevyhnutelné, neboť islámský extremismus a drogy pocházející z Afghánistánu velmi vážně ohrožují stabilitu Kavkazu, potažmo celého Ruska.

Vztahy s dalšími mocnostmi
V každém případě je příznačné, že nejdůležitější položky v agendě NATO jsou řešeny za úzké kooperace s Moskvou. Ostatně „restartování“ vztahů Aliance s Ruskem, které byly poškozeny především nešťastnou rusko-gruzínskou válkou v srpnu 2008, rovněž patřilo mezi klíčové cíle tohoto summitu. NATO a Rusko jednoznačně potvrdily, že se nepovažují za protivníky, nýbrž za partnery, kteří možná mají na některé otázky odlišné názory, avšak mnohem více je spojuje zájem na stabilitě a bezpečnosti euroatlantického i euroasijského prostoru. Proto se již logicky objevuje otázka, jaké úrovně může spolupráce NATO a Ruska dosáhnout. Opět se často mluví o zdánlivě takřka fantastické, ovšem lákavé a svým způsobem racionální myšlence, která byla v některých kruzích oblíbená v polovině 90. let, tedy o vstupu Ruska do NATO. Jistě není bez zajímavosti, že toto téma už oficiálně zmiňují i někteří odborníci úzce spojení s Kremlem, což naznačuje, že tandem Putin-Medvěděv o této možnosti přinejmenším uvažuje. Údajně existuje varianta, že by Rusko požádalo o vstup do politické, ale nikoli vojenské složky NATO, což by fakticky znamenalo pozici podobnou té, v níž dlouho fungovala Francie. Pochopitelně nejde o jediný zvažovaný scénář. Zkoumá se také mj. posílení Rady NATO-Rusko, jež by snad mohla získat závazné rozhodovací pravomoci. Vedle vztahů s Moskvou ale řešila Aliance také postoj vůči dalším mocnostem, především Indii, Číně a Brazílii. Zvláště o Indii se stále častěji hovoří jako o nejpravděpodobnějším těsném spojenci. V každém případě se potvrzuje, že NATO, byť se samozřejmě stále těší unikátní pozici jediné vojenské aliance s globální působností, nemůže zvládat všechny problémy světa bez spolupráce s dalšími velmocemi, jež obvykle čelí stejným či podobným rizikům. Právě důraz na tento kooperativní přístup k bezpečnosti dokazuje, že se Severoatlantická aliance dokáže uplatnit i ve 21. století.
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