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Η Ευρωπα•κ• •νωση βαδ•ζει κι αυτ• προς τον π•λε•ο
Το κε••ενο που ακολουθε• γρ•φτηκε απ• τον Tobias Pfluger του οργανισ•ο•
Informationsstelle Militarisierung (IM), που εδρε•ει στη Γερ•αν•α. Αυτ• το ση•αν
τικ• κε••ενο αναλ•ει το σχ•διο Ευρωπα•κο• Συντ•γ•ατος και προτε•νει •ια κα•π•
νια εν•ντια στο Ευρωπα•κ• Σ•νταγ•α, •ι•ς και βρισκ••αστε •προστ• στ•ν αποκρο
υστικ• εξ•λιξη •ι•ς στρατιωτικ•ς Ευρ•πης που θα αντιγρ•φει στην ουσ•α τις Η.
Π.Α. [ Ση•ε•ωση της ∆ιεθν•ς Κ•νησης Αντ•στασης στον Π•λε•ο (War Resisters'
International, WRΙ) ]

Εισαγωγ•
Μετ• απο •ακροσκελ• προετοι•ασ•α η λεγ••ενη Ευρωπα•κ• Συν•λευση ( http://europeanconvention.eu.int/ ) δη•οσ•ευσε •να σχ•διο Ευρωπα•κο• Συντ•γ•ατος που αποτελε•ται απο 260
σελ•δες και χωρ•ζεται σε τ•σσερα κεφ•λαια. Στο σχ•διο ( http://europeanconvention.eu.int/DraftTreaty.asp?lang=EL ) προστ•θηκαν επ•σης αρκετ•ς Συνθ•κες που θα γ•νο
υν επ•σης ••ρη του Συντ•γ•ατος.

Ση•ασ•α της στρατιωτικ•ς πολιτικ•ς στο Σχ•διο Συντ•γ•ατος της ΕΕ
Η λεγ••ενη "Κοιν• Εξωτερικ• Πολιτικ• (& κοιν• πολιτικ• επι της Ασφ•λειας)", Κ.Ε.Π., •πως και
η "Ευρωπα•κ• Πολιτικ• Ασφ•λειας και ••υνας", Ε.Π.Α.Α., κατ•χουν κεντρικ• θ•ση και καταλα
•β•νουν •εγ•λο ••ρος του Σχεδ•ου. Οι κανονισ•ο• που αφορο•ν την Στρατιωτικ• πολιτικ• ε•ναι
πολ• συγκεκρι••νοι και λεπτο•ερε•ς. Η •δια η Κο•ισι•ν σχολ•ασε •τι "Τελικ•, χ•ρη στ' οτι το Σ
χ•διο αντικαθιστ• •λα •σα προβλ•πουν οι ισχ•ουσες Συνθ•κες, και, συγκεκρι••να, αντικαθισ
τ• •,τι προβλ•πεται ως προς την Εξωτερικ• δρ•ση και τους το•ε•ς της ελευθερ•ας, ασφ•λειας κ
αι δικαιο•νης, εν• συγχρ•νως υιοθετε• ολικ• τις πολιτικ•ς που προβλ•πουν οι Συνθ•κες, το Σχ•
διο Συντ•γ•ατος αναπ•φευκτα ε•ναι •να αρκετ• •ακροσκελ•ς και λεπτο•ερ•ς κε••ενο" [Γνω•ο
δ•τηση της Κο•ισι•ν ακολουθ•ντας το •ρ. 48 της Συνθ•κης της ΕΕ, π•νω στην Συν•λευση των
αντιπροσ•πων των κυβερν•σεων των κρατ•ν-•ελ•ν που συν•ρχονται για την αναθε•ρηση συν
θηκ•ν, 17 Σεπτ. 03 ]. Η Κο•ισι•ν περιγρ•φει την ση•ασ•α της πολιτικ•ς επ• των Εξωτερικ•ν και
της Ασφ•λειας ως εξ•ς : "Η Συν•λευση εξ•τασε προσεκτικ• •,τι προβλ•πεται απ• τις συνθ•κες τ
ης ΕΕ •σον •φορα τα εξωτερικ•, την ελευθερ•α, ασφ•λεια και δικαιο•νη. ∆η•οσ•ευσε [σ' αυτ
ο•ς τους το•ε•ς] σχ•δια •ρθρων ξαναγρ•φοντας απ' την αρχ• τα πρωτ•τυπα. •σον αφ•ρα τους υ
π•λοιπους το•ε•ς, η Συν•λευση περιορ•στηκε ν' αναπαρ•γει τους κανονισ•ο•ς των ισχυουσ•ν
Συνθηκ•ν, •ε λ•γες ••νο αλλαγ•ς". Στο •διο κε••ενο, περιγρ•φεται •τι το περιεχ••ενο του Σχεδ•ο
υ "... αναδια•ορφ•νει τις διατ•ξεις που αφορο•ν την Κ.Ε.Π. ' εξελ•σει την κοιν• πολιτικ• π•νω
στην Ασφ•λεια και ••υνα και καθιστ• τα Κρ•τη Μ•λη που θα το θελ•σουν ικαν• να αναπτ•ξο
υν τη δυνατ•τητ• τους για δρ•ση ••σα σ' •να κοιν• πλα•σιο" .

Ευρωπα•κ• Ενοπο•ηση ••σα απ• •ια κοιν• στρατιωτικ• πολιτικ• ;
Το Σχ•διο αναφ•ρει •τι "Η •νωση θα •χει την δυνατ•τητα να καθορ•ζει και να εφαρ••ζει •ια κ
οιν• πολιτικ• επι των Εξωτερικ•ν και της Ασφ•λειας, συ•περιλα•βανο••νης και της σταδιακ•ς
αν•πτυξης κοιν•ς Α•υντικ•ς πολιτικ•ς" [αρ. Ι-11 παρ. 4, επ•σης αρ. Ι-15, παρ. 1] . Το αρ. Ι-40, π
αρ. 2 περιγρ•φει τα β••ατα που πρ•πει ν' ακολουθηθο•ν : "Η κοιν• πολιτικ• ασφ•λειας και ••υν
ας ... θα οδηγ•σει σε κοιν• ••υνα της Ευρωπα•κ•ς •νωσης, •ταν το Ευρωπα•κ• Συ•βο•λιο το απ
οφασ•ζει ο••φωνα" . Θα υπ•ρχει χρ•ος αφοσ•ωσης ••σα στην ΕΕ. Αρ. Ι-15, παρ. 2: "Τα Κρ•τηΜ•λη θα υποστηρ•ζουν ενεργ• και χωρ•ς ενδοιασ•ο•ς την Κ.Ε.Π. ••σα σε πνε••α αφωσ•ωσης
και α•οιβα•ας συ•παρ•στασης και θα συ••ορφ•νονται •ε τα νο•οθετ••ατα που υιοθετο•νται α
π• την ΕΕ σ' αυτ•ν τον το••α. Θα αποφε•γουν εν•ργειες που αντιτ•θενται στα συ•φ•ροντα της
ΕΕ η που ε•ναι πιθαν• να •ει•σουν την αποτελεσ•ατικ•τητα της". Εν•σω δεν υπ•ρχει απ•φαση
του Ευρωπαικο• Συ•βουλ•ου για την "πολιτικ• επ• της ασφ•λειας", κρ•τη της ΕΕ που ως προς
τα στρατιωτικ• •χουν προσυπογρ•ψει "πι• δεσ•ευτικ•ς υποχρε•σεις τ• •να •ε το •λλο" •πορο•ν
να αναπτ•ξουν •ι• "δο•η••νη συνεργασ•α ••σα στο πλα•σιο της ΕΕ" σ••φωνα •ε το Αρ. 1-40, π
αρ. 6 (βλ. παρακ•τω - περ• των περιπτ•σεων •που το Συ•βο•λιο των Υπουργ•ν αποφασ•ζει ••νο
του ). Αν αυτ• το Σ•νταγ•α γ•νει αποδεκτ•, τ•τε τα κρ•τη-••λη δεν θα •χουν τη δυνατ•τητα να
•πλοκ•ρουν την αναπτυσσ••ενη κοιν• στρατιωτικ• πολιτικ•. •ν αυτ• το Σχ•διο Συντ•γ•ατος γ•ν
ει πραγ•ατικ•τητα, η κοιν• στρατιωτικ• πολιτικ• της ΕΕ θα πα•ξει •ναν - αν •χι τον - κεντρικ•
ρ•λο στην διαδικασ•α της ενοπο•ησης της διευρυ••νης, 25-•ελο•ς ΕΕ. Πι• συγκεκρι••να οι κα
νονισ•ο• περ• αρ•οδιοτ•των (ιδ•ως αρ. Ι-11) και γενικ•ν καθηκ•ντων (αρ. 1-15) δ•νουν ••φαση
σ' αυτ• το φαιν••ενο. Η κοιν• στρατιωτικ• πολιτικ• ε•ναι επ•σης •να - αν •χι το - κεντρικ• καιν
ο•ριο στοιχε•ο σ' αυτο το Σχ•διο Συντ•γ•ατος.

Η υποχρ•ωση για εξοπλισ•ο•ς ••σα στο Σ•νταγ•α
•σον αφορ• την ειρ•νη και την στρατιωτικ• πολιτικ•, το Σχ•διο Συντ•γ•ατος συ•περιλα•β•νει
ν•ους, εντυπωσιακο•ς κανονισ•ο•ς. Υπ•ρχει •ια σαφ•ς υποχρ•ωση ως πρ•ς τους εξοπλισ•ο•ς ••
σα στο σ•νταγ•α: "Τα Κρ•τη-Μ•λη θα υποχρεωθο•ν να βελτι•σουν σταδιακ• τις α•υντικ•ς το
υς ικαν•τητες" [ Αρ. 1-40, παρ. 3]. Αυτ• ση•α•νει •τι το σ•νταγ•α θα προβλ•πει υποχρ•ωση σε
α•ξηση των εξοπλισ••ν σε τακτ• χρονικ• διαστ••ατα ! •νας "Οργανισ••ς Εξοπλισ••ν, •ρευνας
και Στρατιωτικ•ς Ικαν•τητας" θα στηθε• για να "προσδιορ•ζει λειτουργικ•ς αν•γκες, να προω
θε• ••σα για την εκπλ•ρωση αυτ•ν των αναγκ•ν, να συνεισφ•ρει στον προσδιορισ•• και, •που
αυτ• ε•ναι κατ•λληλη εν•ργεια, στην εφαρ•ογ• κ•θε ••σου που χρει•ζεται για να ενδυνα••σει τ
ην βιο•ηχανικ• και τεχνολογικ• β•ση του το••α της α•υνας, να συ••ετ•σχει στον καθορισ•• •ι
ας Ευρωπαικ•ς πολιτικ•ς εξοπλισ••ν και στρατιωτικ•ν ικανοτ•των και να βοηθ• το Συ•βο•λιο
των Υπουργ•ν στην αξιολ•γηση της βελτ•ωσης των στρατιωτικ•ν ικανοτ•των" [ Αρ. 1-40, πα
ρ. 3 ]. •σον αφορ• την "βελτ•ωση των στρατιωτικ•ν δυνατοτ•των" και την "αξιολογ•ση της βε
λτ•ωσης των σρατιωτικ•ν ικανοτ•των" το Σ•νταγ•α προσδιορ•ζει επακριβ•ς τις αν•λογες υπο
χρε•σεις !

Τα στρατε••ατα της ΕΕ σ' ολ•κληρο τον κ•σ•ο ; Πολε•ικ•ς επιχειρ•σεις
(συ•περιλα•βανο••νου του εξωτερικο•) στο Σ•νταγ•α !
Τα κρ•τη-••λη της ΕΕ θα προσφ•ρουν στρατιωτικ• σ••ατα για την στρατιωτικ• πολιτικ• της Ε
Ε: "Κρ•τη - Μ•λη θα προσφ•ρουν πολιτικ•ς και στρατιωτικ•ς δο••ς στην •νωση για την εφαρ•
ογ• της κοιν•ς πολιτικ•ς ασφ•λειας και ••υνας, για να συνεισφ•ρουν στους στ•χους που καθο
ρ•στηκαν απ• το Συ•βο•λιο των Υπουργ•ν. Εκε•να τα Κρ•τη - Μ•λη που •αζ• θα αναπτ•ξουν δ
ιεθνε•ς [•νοπλες] δυν••εις •πορο•ν να τις διαθ•σουν για την κοιν• πολιτικ• ασφ•λειας και ••υν
ας" [ αρ. Ι-40, παρ. 3 ] . Ε•ναι π•λι •οναδικ• φαιν••ενο η ετοι••τητα για στρατιωτικ•ς επε•β•σε
ις αν• τον κ•σ•ο να εξυψ•νεται σ' επ•πεδο Συνταγ•ατικ•ς υποχρ•ωσης. Στρατιωτικ•ς •ον•δες τ
ης ΕΕ θα χρησι•οποιο•νται •ς "πολε•ικ•ς δυν••εις για την αντι•ετ•πιση κρ•σεων, συ•περιλα•β
ανο••νου της επιβολ•ς της ειρ•νης και •ετα-συγκρουσιακ•ς σταθεροπο•ησης" [ αρ. ΙΙΙ-210 ]. Τ
ο Σχ•διο συνεχ•ζει, "•λες αυτ•ς οι λειτουργ•ες •πορο•ν να συνεισφ•ρουν στην ••χη κατ• της τ
ρο•οκρατ•ας, συ•περιλα•βανο••νης και της υποστ•ριξης τρ•των χωρ•ν στον π•λε•ο εν•ντια στ
ην τρο•οκρατ•α ••σα στις επικρ•τει•ς τους" [ αρ. ΙΙΙ-210 ]. •τσι δια•ορφ•νονται πολ• ευρε•ες α
ρ•οδι•τητες ως προς τις πιθαν•ς στρατιωτικ•ς επιχειρ•σεις της ΕΕ. Το Σ•νταγ•α φτ•νει στο να
επιτρ•πει στην ΕΕ να επε•βα•νει σε ε•φ•λιους πολ••ους υποστηρ•ζοντας τη ••α η την •λλη πα
ρ•ταξη, επιρρε•ζοντας το αποτ•λεσ•α της δια••χης στρατιωτικ•, •ε τη δικαιολογ•α της "••χης
εν•ντια στην τρο•οκρατ•α" . Καν•νας περιορισ••ς δεν καθορ•ζεται για τ•τοιες στρατιωτικ•ς ε
πιχειρ•σεις της ΕΕ εκτ•ς των εδαφ•ν της.

Κωδικοπο•ηση της •νοιας του 'πυρ•να της Ευρ•πης'
Το •ρθρο 40, παρ. 6 αναφ•ρει: "Τα Κρ•τη - Μ•λη των οπο•ων οι στρατιωτικ•ς δυνατ•τητες πλη
ρο•ν υψηλ•τερα κριτ•ρια και που •χουν προσυπογρ•ψει πι• δεσ•ευτικ•ς υποχρε•σεις το •να π
ρος το •λλο στον το••α αυτ•ν, για να ε•ναι ικαν• για τις πι• απαιτητικ•ς αποστολ•ς, θα αναπ
τ•ξουν δο•η••νη συνεργασ•α ••σα στο πλα•σιο της ΕΕ" . Αυτ• ση•α•νει •τι τα κρ•τη-••λη που
"•χουν προσυπογρ•ψει πι• δεσ•ευτικ•ς υποχρε•σεις το •να προς το •λλο" , •πορο•ν να αναπτ•ξ
ουν ••νι•ες κοιν•ς στρατιωτικ•ς δο••ς. Το αρ. Ι-40, παρ. 7 ορ•ζει πι• συγκεκρι••να αυτ• που ο Ζ
ακ Σιρ•κ κ•ποτε παρο•ο•ωσε •ε •ια προπορευ••ενη ο••δα στον ποδηλατικ• Γ•ρο της Γαλλ•ας:
"Μ•χρι τη στιγ•• •που το Ευρωτπα•κ• Συ•βο•λιο θα δρ•σει σ••φωνα •ε την παρ. 2 αυτο• εδ• το
υ •ρθρου, η πι• στεν• συνεργασ•α θα αναπτυχθε•, ••αα στο πλα•σιο της •νωσης, •σον αφορ• τ
ην α•οιβα•α ••υνα" . Αυτ• •εταφρ•ζεται στον στρατιωτικ• το••α σ' αυτ• που ο Γι•σκα Φ•σερ,
Υπ. Εξ. της Γερ•αν•ας, περι•γραψε στο λ•γο του στο Πανεπιστ••ιο του Χ••πολτ στο Βερολ•νο,
στις 12 Μα•ου 2000 ("Απ• την Συνο•οσπονδ•α στην Ο•οσπονδ•α: Σκ•ψεις π•νω στην τελικ• Ε
υρωπα•κ• ενοπο•ηση"). Μ•λησε τ•τε για •ι• Ευρωπα•κ• "ε•προσθοφυλακ•", για •να "κ•ντρο β•
ρους" ••σα στην ΕΕ. Ο παλι•τερος ••ως •ρος "πυρ•νας της Ευρ•πης" των Γο•λφγκανγκ Σ•ου•πλ
ε και Κ•ρλ Λ••ερς ε•ναι πι• ε•στοχος. Παρα••νει β•βαια αναπ•ντητο το ερ•τη•α •ν αυτ• η πι•
στεν• στρατιωτικ• συνεργασ•α στο πλα•σιο της ΕΕ θα •πορο•σε να επιβραδυνθε• η να προλη
φθε• απ• •λλα κρ•τη - ••λη της ΕΕ.
Η λεγ••ενη "δο•η••νη συνεργασ•α" στον στρατιωτικ• το••α ε•ναι κ•τι σαν προνο•ιακ•ς ••ιλ
ος ••σα στην ΕΕ. Το αρ. ΙΙΙ-213, παρ. 3, λ•ει: "•ταν το Συ•βο•λιο των Υπουργ•ν υιοθετε• Ευρω
πα•κ•ς αποφ•σεις που σχετ•ζονται •ε θ••ατα δο•η••νης συνεργασ•ας, τ•τε ••νο τα ••λη του Συ•
βουλ•ου των Υπουργ•ν που αντιπροσωπε•ουν τα κρ•τη-••λη που συ••ετ•χουν στη δο•η••νη σ
υνεργασ•α θα συ••ετ•χουν στις διαβουλε•σεις και στην υιοθ•τηση τ•τοιων αποφ•σεων. Ο Υπ
ουργ•ς Εξωτερικ•ν της •νωσης θα παρακολουθε• τις διαβουλε•σεις. Οι αντιπρ•σωποι των •λλ
ων Κρατ•ν - Μελ•ν θα πληροφορο•νται γρ•γορα και τακτικ• απ• τον Υπουργ• Εξωτερικ•ν της
•νωσης για τις εξελ•ξεις της δο•η••νης συνεργασ•ας". Παρα••νει εντελ•ς ασαφ•ς πως τα •λλα
••λη της ΕΕ θα •πορο•σαν να επιβραδ•νουν η να στα•ατ•σουν αυτ• την στεν•τερη στρατιωτι
κ• συνεργασ•α. Για εκε•να τα ••λη της ΕΕ που ε•ναι ακ••α επισ••ως ουδ•τερα στρατιωτικ•ς Φινλανδ•α, Ιρλανδ•α, Αυστρ•α και Σουηδ•α - υπ•ρχουν κι •λλα προβλ••ατα. Το Σ•νταγ•α της
ΕΕ συ•περιλα•β•νει πολλ•ς και σαφε•ς διατ•ξεις για συνεργασ•α •ε το ΝΑΤΟ, π.χ. αρ. Ι-40, πα
ρ. 7: "Στην εκτ•λεση στεν•τερης συνεργασ•ας σε θ••ατα ••υνας, τα συ••ετ•χοντα Κρ•τη - Μ•λ
η θα συνεργ•ζονται στεν• •ε τον Οργανισ•• του Βορειοατλαντικο• Συ•φ•νου [ΝΑΤΟ] " . ∆ικαι
ολογε•ται •τσι ο φ•βος •τι η επικ•ρωση του Συντ•γ•ατος απ• κρ•τη •η-••λη του ΝΑΤΟ θα τα οδ
ηγ•σει σε "λ•ιτ" συ••ετοχ• σ' αυτ• !

Το Συ•βο•λιο των Υπουργ•ν αποφασ•ζει ••νο - χωρ•ς συ••ετοχ• του Κοι
νοβουλ•ου
Το Σχ•διο Συντ•γ•ατος υπογρα•••ζει πολλ•ς φορ•ς •τι το Συ•βο•λιο των Υπουργ•ν και ••νο αυ
τ• ε•ναι υπε•θυνο για την στρατιωτικ• πολιτικ•. Σ' απλ• γλ•σσα, το αρ. Ι-40 ση•α•νει •τι το Συ
•βο•λιο των Υπουργ•ν θα αποφασ•ζει για τις στρατιωτικ•ς επιχειρ•σεις της ΕΕ. Αυτ• στην ου
σ•α επαναλα•β•νεται στο αρ. ΙΙΙ-198, παρ. 1: "Οπου οι διεθνε•ς συγκυρ•ες καθιστο•ν αναγκα•
α την λ•ψη λειτουργικ•ς δρ•σης απ• την •νωση, το Συ•βο•λιο των Υπουργ•ν θα υιοθετε• τις α
παρα•τητες Ευρωπα•κ•ς αποφ•σεις". Το κοινοβο•λιο της ΕΕ δεν θα λαβα•νει ••ρος σ' αυτ•. Η
παρ. 8 του αρ. 40 λ•ει ••νο •τι το κοινοβο•λιο θα γνω•οδοτε• τακτικ• π•νω στα "κ•ρια θ••ατα",
και θα ενη•ερ•νεται π•νω στις εξελ•ξεις "και τις βασικ•ς επιλογ•ς της κοιν•ς πολιτικ•ς ασφ•λε
ιας και ••υνας". Αυτ• προσδιορ•ζεται καλ•τερα στο αρ. 205 παρ1. Η δε παρ. 2 λ•ει: "Το Ευρω
πα•κ• κοινοβο•λιο •πορε• να υποβ•λει ερωτ•σεις στο Συ•βο•λιο των Υπουργ•ν και στον Υπου
ργ• επι των Εξωτερικ•ν". Η υποχρ•ωση να ενη•ερ•νεται το κονοβο•λιο δε ση•α•νει και •τι •χει
το δικα•ω•α να πα•ρνει αποφ•σεις.

Η σρατιωτικ• στρατηγικ• του Χαβι• Σολ•να για την ΕΕ: Η ΕΕ ως στρατ
ιωτικ• δ•να•η παντο• στον κ•σ•ο, σ' •να πολυπολικ• σ•στη•α
Ο Χαβι• Σολ•να, ως Υψηλ•ς Αντιπρ•σωπος της ΕΕ σε θ••ατα Εξωτερικ•ς Πολιτικ•ς και Ασφ•λ
ειας, συν•ταξε •να κε••ενο επ• της στρατηγικ•ς της ΕΕ σε στρατιωτικ• θ••ατα, εκ ••ρους των
αρχηγ•ν κυβερν•σεων της ΕΕ. •λοι οι αρχηγο• κυβερν•σεων της ΕΕ συγκατατ•θηκαν επι της
αρχ•ς •ε το κει•ενο αυτ• κατ• την δι•ρκεια της συν•ντησης κορυφ•ς της ΕΕ. "Το κε••ενο αυτ•
προτε•νει τρε•ς στρατηγικο•ς στ•χους για την ΕΕ. Πρ•τον, πρ•πει να πραγ•ατοποι•σου•ε •ια ει
δικ• συνεισφορ• στην σταθερ•τητα και καλ• διακυβ•ρνηση των περιοχ•ν •ε τις οπο•ες γειτον
ε•ου•ε ••εσα. ∆ε•τερον, και πι• ευρ•ως, πρ•πει να οικοδο••σου•ε •ια διεθν• τ•ξη βασισ••νη σε •
ι• αποτελεσ•ατικ• πολυπολικ•τητα. Τ•λος, πρ•πει ν' αντι•ετωπ•σου•ε τις παλι•ς και ν•ες απει
λ•ς" . Γι αυτ• η ΕΕ εστι•ζεται στην (ν•α της) στρατιωτικ• ισχ•: "Ως •νωση 25 •ελ•ν, που δαπα
νο•ν 160 δις. ευρ• στην ••υνα, πρ•πει να •πορο••ε, αν χρειαστε•, να διατηρ•σου•ε πολλαπλ•ς
στρατιωτικ•ς επιχειρ•σεις συγχρ•νως. Αν υιοθετ•σου•ε •ια στρατηγικ• κουλτο•ρα που υποστ
ηρ•ζει •γκαιρη, ταχε•α, και •ταν χρειαστε• ρω•αλα•α επ••βαση". "Αν ε••αστε σοβαρο• ως πρ
ος τις ν•ες απειλ•ς και ως προς τη δη•ιουργ•α πι• ευ•λικτων, πι• ευκ•νητων δυν••εων, τ•τε πρ•
πει να αυξ•σου•ε τις α•υντικ•ς •ας δυνατ•τητες". [ Προσοχ•: το κε••ενο δεν λ•ει "•ν οι ν•ες απ
ειλ•ς ε•ναι σοβαρ•ς", αλλ• "αν ε•ε•ς ε••αστε σοβαρο• ως προς τις ν•ες απειλ•ς" !] "Σ' •ναν κ•σ•
ο •που οι απειλ•ς, •πως και οι αγορ•ς και τα ΜΜΕ, ειναι παγκ•σ•ια, η ασφ•λεια και η ευ••ρει•
•ας εξαρτ•νται απ• •να αποτελεσ•ατικ• πολυπολικ• σ•στη•α". Κι ο Σολ•να συ•περα•νει: "Αυ
τ•ς ε•ναι •νας κ•σ•ος •ε ν•ους κινδ•νους, αλλ• και •ε ν•ες ευκαιρ•ες. Αν •πορ•σει να γ•νει •νας
πραγ•ατικ• αποτελεσ•ατικ•ς πα•κτης, η ΕΕ •χει το δυνα•ικ• να πραγ•ατοποι•σει •ια •ε•ζονα σ
υνεισφορ•, τ•σο στην αντι•ετ•πιση των απειλ•ν •σο και στη δη•ιουργ•α ευκαιρι•ν. Μια ενεργ
ητικ•, ικαν• ΕΕ •πορε• να φ•ρει αποτελ•σ•ατα σε παγκ•σ•ια κλ••ακα. Κ•νοντας κ•τι τ•τοιο θα
συνεισ•φερε σ' •να πολυπολικ• σ•στη•α που θα οδηγο•σε σ' •να πι• δ•καιο και πι• ασφαλ• κ•σ
•ο" . Αυτ• β•βαια ε•ναι σ•λπισ•α ••χης εν•ντια στ•ν "•ονοπολικ• παγκοσ•ια τ•ξη" •που οι Η.Π.
Α. ε•ναι η •οναδικ• δ•να•η παγκ•σ•ιας ε•β•λειας, •πως την προωθο•ν οι κυβερν•σεις της Η.Π.
Α. και της Βρεταν•ας. Η ΕΕ πρ•κειται να γ•νει η δε•τερη παγκ•σ•ια δ•να•η σ' •να "πολυπολι
κ•" σ•στη•α !

Η ΕΕ θ•λει κι αυτ• να διεξ•γει "προληπτικο•ς πολ••ους"
Το κε••ενο Σολ•να επεξεργ•ζεται ακ••α την •ννοια του προληπτικο• πολ••ου: "Στην εποχ• της
παγκοσ•ιοπο•ησης, απ••ακρες απειλ•ς •πορε• να ε•ναι εξ•σου ανησυχητικ•ς •ε τις πι• κοντι
ν•ς. Πυρηνικ•ς εξελ•ξεις στη Β•ρεια Κορ•α, πυρηνικο• κ•νδυνοι στην Ν•τια Ασ•α, και πολλα
πλασιασ••ς των εξοπλισ••ν στην Μ•ση Ανατολ• ε•ναι •λα θ••ατα ανησυχ•ας για την Ευρ•πη"
Και επ•σης: "Οι παραδοσιακ•ς •ας ιδ•ες περ• αυτο••υνας - συ•περιλα•βανο••νου και του Ψυχ
ρο• Πολ••ου - βασ•ζονταν στην •ννοια της εισβολ•ς. Με τις ν•ες ••ως απειλ•ς, η πρ•τη γρα•••
••υνας θα ε•ναι συχν• στο εξωτερικ•. Οι ν•ες απειλ•ς ε•ναι δυνα•ικ•ς: •ν αφεθο•ν στην τ•χη τ
ους συχν• θα γ•νουν πι• επικ•νδυνες. [...] Αυτ• ση•α•νει •τι πρ•πει να ε••αστε •τοι•οι να δρασ
ου•ε πρ•ν κ•ποια κρ•ση εκδηλωθε•". Αυτ• •εταφ•ρουν την βασικ• αρχ• της Εθνικ•ς Στρατηγι
κ•ς Ασφαλε•ας των Η.Π.Α., γνωστ• και ως "∆•γ•α Μπο•ς", στην Ευρ•πη και την κωδικοποιο•ν
για χρ•ση απ• την ΕΕ. Ο απ• α•ρος π•λε•ος εν•ντια στο Ιρ•κ •ταν •ι• δοκι•• αυτ•ς της αρχ•ς το
υ προληπτικο• πολ••ου (βλ. Financial Times Deutchland, 19/3/03 ). Οι ∆υτικο• στρατιωτικο• και
πολιτικο• φα•νεται πι• να εκλα•β•νουν την ιδ•α του προληπτικο• πολ••ου ως συνταγ• επιτυχ•
ας. Η διατ•πωση της •ννοιας του προληπτικο• πολ••ου στο κε••ενο Σολ•να δε•χνει •τι δεν υπ•
ρχει ποιοτικ• διαφορ• αν••εσα στην αντι•ετ•πιση της Ε.Ε. και αυτ•ς των Η.Π.Α. - εν• υπ•ρχει
β•βαια ποσοτικ• διαφορ• - •σον αφορ• το ε•ρος πεδ•ου της στρατιωτικ•ς πολιτικ•ς τους. Πολλ
ο•, συ•περιλα•βανο••νων και των κυβερν•σεων της "παλι•ς Ευρ•πης", αρ•σκονται στο να κρι
τικ•ρουν την κυβ•ρνηση των Η.Π.Α. και τις •εθ•δους της, αλλ• οι •διες αυτ•ς κυβερν•σεις - σ
υ•περιλα•βανο••νων και της Γερ•ανικ•ς συ••αχ•ας Σοσιαλδη•οκρατ•ν / Πρασ•νων - πολ• θ•θ
ελαν να υιοθετ•σουν αυτ•ς τις •εθ•δους και την αρχ• του προληπτικο• πολ••ου. Αυτ• το κ•νο
υν, για παρ•δειγ•α, ••σω της ν•ας στρατιωτικ•ς πολιτικ•ς της Ε.Ε.

Ο αγ•νας για το Καλ• στον κ•σ•ο: που βρ•σκεται το πρ•βλη•α, στο Ν•τ
ο η στη ∆•ση ;
Το κε••ενο Σολ•να απαριθ•ε• τρε•ς απειλ•ς, •πως τις αντιλα•β•νονται οι κυβερν•σεις της Ε.Ε.
"Αν συνυπολογ•σου•ε αυτο•ς τους τρε•ς παρ•γοντες - τρο•οκρατ•α αφοστω••νη στην ••γιστη
β•α, διαθεσι••τητα •πλων •αζικ•ς καταστροφ•ς και αποτυχ•α κρατικ•ν συστη••των - θα •πορ
ο•σα•ε να βρισκ••αστε αντι••τωποι •ε •ι• πραγ•ατικ• ριζικ• απειλ•" Μ•νο η κοιν• δρ•ση θα •πο
ρο•σε να βοηθ•σει •προστ• σε τ•τοιες απειλ•ς. Ο σκοπ•ς της πολιτικ•ς της ΕΕ εκφρ•ζεται ανοι
χτ• και καθαρ•, ακ••α κι •ν χρει•ζεται να διαβ•σου•ε αυτ•ς τις γρα•••ς αρκετ•ς φορ•ς για να π
ιστ•ψου•ε •τι ε•ναι πραγ•ατικ• ••ρος της στρατιωτικ•ς πολιτικ•ς της ΕΕ: "[...] ∆ρ•ντας απ• κοι
νο•, η ΕΕ και οι Η.Π.Α. •πορο•ν να γ•νουν •ι• φοβερ• δ•να•η για το καλ• στον κ•σ•ο". Μαζ• λο
ιπ•ν για το "καλ•", εν•ντια σε κ•θε "κακ•" ; Ε•ναι προφαν•ς για ποιο•ς αυτ• το "καλ•" θα ε•ναι
καλ•. Αποβλ•πει στη ••γιστη δυνατ• ισχ•, επιρρο• και οικονο•ικ• επ•κταση των ∆υτικ•ν κρατ•
ν. Τα κρ•τη της ∆•σης συ•φωνο•ν ως προς τον πυρ•να του θ••ατος, διαφ•ροντας στις λεπτο••ρ
ειες (Ιρ•κ): Υποστηρ•ζουν περισσ•τερους εξοπλισ•ο•ς και εξ•λιξη στρατιωτικ•ν δυν••εων ικα
ν•ν να διεξ•γουν πολ••ους. Οι π•λε•οι του ••λλοντος θα διεξαχθο•ν απ• συ••αχ•ες που συνε
χ•ς θ' αλλ•ζουν, •ε πολλ•ς χ•ρες ν' απ•χουν κ•θε φορ•. ••ως οι π•λε•οι θα γ•νουν, και θα γ•νου
ν εν•ντια στο•ς λαο•ς και στα κρ•τη του Ν•του. Η αν•λυση που υποβαστ•ζει το Σχ•διο Συντ•γ
•ατος της ΕΕ, •πως και το κε••ενο Σολ•να, βλ•πει το πρ•βλη•α να βρ•σκεται στο Ν•το, στα "α
ποτυχη••να κρ•τη". Το σχ•διο Συντ•γ•ατος της ΕΕ κωδικοτοιε• ευθ•ως νεοφιλελε•θερες πολιτι
κ•ς που οδηγο•ν σε φτ•χεια πληθυσ•ο•ς σ' •λο τον κ•σ•ο. Προφαν•ς το πρ•βλη•α δεν βρ•σκετα
ι στο Ν•το αλλ• στη ∆•ση. Η πολιτικ• των ∆υτικ•ν χωρ•ν πρ•πει ν' αλλ•ξει απ' τη β•ση της. Η
ση•εριν• νεοφιλελε•θερη & νεο-ι•περιαλιστικ• πολιτικ• των κρατ•ν της ΕΕ - δ•ο •ψεις του •διο
υ νο••σ•ατος - δ•ν πρ•πει να εγγραφο•ν στο Σ•νταγ•α που στο ••λλον θα δι•πει την Ευρωπα•κ•
•νωση.

Πρ•ταση για ••α κα•π•νια εν•ντια στο Σ•νταγ•α ΕΕ, •ια κα•π•νια εν•ντι
α στον εκ•ιλιταρισ•• της Ευρωπα•κ•ς •νωσης
Η ΙΜ (Ιnformationsstelle Militarisierung, •ε •δρα στην Γερ•αν•α), προτε•νει την •ναρξη •ι•ς κα•
π•νιας εν•ντια σ' αυτ• το Ευρωπα•κ• Σ•νταγ•α. Το σχ•διο Συντ•γ•ατος της ΕΕ ε•ναι αποτ•λεσ•
α λανθασ••νων πολιτικ•ν των κυβερν•σεων της ΕΕ. •σον αφορ• τα στρατιωτικ•, το σχ•διο Συ
ντ•γ•ατος ε•ναι αποκρουστικ• και πρ•πει να του αντισταθο••ε. Μια κα•π•νια εν•ντια στο Σ•ν
ταγ•α ΕΕ θα •πορο•σε να στηθε• απ• τις ειρηνιστικ•ς και αντιπολε•ικ•ς οργαν•σεις, απ• το κ•
νη•α εν•ντια στην παγκοσ•ιοπο•ηση, απ• ο••δες που δουλε•ουν εν•ντια στην αποδ••ηση του
κρ•τους πρ•νοιας και απ• εκε•νους που δουλε•ουν για τους πρ•σφυγες. Η κα•π•νια εν•ντια στ
ο Σ•νταγ•α θα •πορο•σε να γ•νει απ• συνεργαζ••ενες ο••δες απ• διαφορετικ•ς χ•ρες. Αυτ• το Σ
χ•διο Συντ•γ•ατος της ΕΕ δεν ε•ναι •να Σ•νταγ•α για τον λα•. Αυτ• το Σχ•διο Συντ•γ•ατος δεν
ε•ναι το δικ• •ας Σ•νταγ•α !
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