EVENIMENT
Anders Fogh
Rasmussen,
Doctor Honoris
Causa la Bucureşti

NATO mulţu

Secretarul general al NATO, Anders
Fogh Rasmussen, a efectuat o
vizită oficială în ţara noastră, unde
– pe lângă convorbiri cu oficialii
români- a primit titlul „Doctor
Honoris Causa” al Universităţii
din Bucureşti. Şi pentru că înaltul
demnitar se află în ultima parte
a mandatului, iar printre numele
vehiculate ca posibili succesori,
alături de cel al diplomatului
polonez Radoslaw Sikorski,
s-au numărat şi cel al lui Mircea
Geoană şi Traian Băsescu (al cărui
mandat se încheie, de asemenea,
anul viitor), Rasmussen n-a scăpat
de întrebarea pe cine ar vedea în
locul său. Diplomat, a evitat orice
comentariu, iar şeful statului
român a precizat că ţara noastră
nu a declanşant nicio procedură
diplomatică sau de altă natură
pentru funcţia respectivă. Potrivit
preşedintelui Băsescu, o prioritate a Alianţei ar trebui să fie implementarea tot mai puternică a conceptului
„Smart Defence”, România dorindu-şi totodată un summit al Alianţei Nord Atlantice anul viitor, care să
abordeze şi subiectul securităţii energetice. Şeful statului l-a informat însă pe înaltul oaspete că ţara noastră va
putea să îşi respecte obligaţia de a asigura 2 la sută din PIB pentru armată abia din 2016. Pe de altă parte, Traian
Băsescu a catalogat drept inacceptabile declaraţiile belicoase (îndeosebi ruseşti –n.n.) pe subiectul scutului
antirachetă şi proiectului de la Deveselu, care este strict defensiv. Şeful NATO a confirmat-o:”Acesta este un
răspuns real la o ameninţare reală şi are caracter defensiv, nu direcţionat împotriva vreunei ţări”.

Sorin Ducaru, un român

Anders Fogh Rasmussen a declarat că România are o poziţie puternică
în cadrul Alianţei, iar faptul că ambasadorul nostru la NATO, Sorin
Ducaru, a fost numit asistent al secretarului general pentru riscuri de
securitate emergente este o expresie a acestui lucru. Din luna octombrie, Ducaru va conduce Divizia care gestionează problematicile apărării
cibernetice, securităţii energetice, neproliferării armelor de distrugere
în masă, ale luptei împotriva terorismului, precum şi capabilitatea de
analiză strategică a Alianţei. Este una dintre diviziile politice ale NATO,
înfiinţată în 2010, în contextul adoptării Noului Concept Strategic al
NATO, pentru elaborarea şi promovarea politicilor şi programelor
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