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Попередня програма 

 

Вступна промова: 

 

 

Світ в кризі – Будуємо мости чи стіни? 

 

Основні теми: 

 

- Історія: Чи вивчили ми її уроки? 

Географічні, історичні та культурні аспекти завжди були і будуть залишатися 

надважливими для геополітичного розвитку держав, що не раз підтверджувала історія 

цивілізації.  Проблема в тому, що уроки історії часто недооцінюються; відкидати історію 

означає ризикувати зробити ті самі помилки, які вже забрали мільйони життів у минулому. 

В першу чергу ми маємо на увазі уроки Першої світової війни - і підписання Версальського 

мирного договору, та Другої світової війни – зокрема, ті цінності та підґрунтя, на якому 

було збудовано Європейський союз.  

- Розуміння та заперечення загроз  

 

Анексія Криму та російська збройна агресія на сході України чітко визначили, що 

остаточною ціллю агресивної російської політики є не Україна, але Захід, в ширшому 

значенні. Східноєвропейські країни між Балтійським і Чорним морем є потенційною 

наступною мішенню російської агресії, і вже сьогодні переживають масивну економічну, 

інформаційну та навіть військову загрози. Спільне розуміння цих загроз в регіоні, а також 

побудова стратегічної оборони критично необхідні для відбудови міжнародного безпекового 

порядку. 

 

- Морська стратегія в Балто-Чорноморському регіоні: Гарантування безпеки через 

систему міжнародного права  

 

Яким чином міжнародне право впливає на розвиток ситуації в Балто -Чорноморському 

регіоні – чи є воно стримувальним чи пусковим механізмом? Конвенції, що забезпечують 

доступ до певних регіонів, приймалися в певному історичному контексті для створення 

системи ваг і противаг. Чи можуть вони досі виконувати цю функцію і що можна зробити 

для покращення безпекової ситуації в регіоні.  

 

- Відповідь на загрозу: військовий вимір 

 

В останні роки Росія постійно знецінювала традиційні інструменти, що забезпечували 

відсутність військової загрози. Росія мілітаризується; не лише всередині країни, але також 

на кордонах з ЄС та НАТО та на окупованих територіях.  Зараз цілком зрозуміло, що Крим 

варто трактували не лише як окуповану територію, але радше як окупований водний 

простір, який може стати плацдармом для військових дій у будь-який час. Що може 



врівноважити зростаючі загрози в Балто-Чорноморському регіоні? Чи може щось 

сповільнити розбудову військової потужності агресора? Якою має бути відповідь, з огляду 

на те, що визволення українських окупованих територій напряму залежить від стримування 

Росії?  

 

 

- Критична інфраструктура: Стабільність чи небезпека? 

 

Визнання слабкостей. Медіа як критична інфраструктурою державна політика для захисту 

критичної інфраструктури. Власність критичної інфраструктури як загроза. Опір 

цивільного населення. Загрози в Балто-Чорноморському  регіоні досі рідко розглядаються в 

контексті доступу до портів, повітряної безпеки, комунікацій, економічного розвитку, і як 

наслідок, безпеки місцевого цивільного населення. В час неконвенційних нелінійних воєн ці 

об’єкти стають першою мішенню агресора, спричиняючи людські втрати та паралізуючи 

життя суспільства. Складність захисту таких об’єктів критичної інфраструктури часто 

ускладнюється через те, що вони рідко перебувають сьогодні у власності держави і 

належать приватним компаніям чи навіть іноземним власникам. Захист критичної 

інфраструктури потребує ефективної державної політики та високого рівня стійкості 

цивільного населення.   

 

 

- Молодіжна панель 

 

Майбутнє Балто-Чорноморського регіону очима молоді  

 

- Презентація звіту про Російську агресію проти України  

 

 

 


