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Czy Europa sama się obroni?
Co oznacza europejska suwerenność dla relacji transatlantyckich?

ZAPROSZENIE
30.03.2020, godz. 11:00
TRANSMISJA ONLINE
Emmanuel Macron mówi o „śmierci mózgowej” NATO. I nie wycofuje się ze swojego zdania. Uważa, że Pakt Północnoatlantycki
musi ustalić, jakie są jego podstawowe cele. Francuski przywódca chciałby podjąć dialog z Rosją, "aby zredukować ryzyko konfliktu".
Donald Trump nazwał NATO „przestarzałe” i wciąż powtarza, że USA nie będą płacić na europejską obronę. Amerykański
prezydent żąda, by wszystkie kraje podniosły wydatki na obronę do 2 proc. PKB. „New York Times” wielokrotnie donosił, że Trump
na poważnie rozważa wyjście z NATO i wycofanie z Europy amerykańskich żołnierzy, broni nuklearnej i systemów rakietowych.
Ursula von der Leyen określa Komisję Europejską, której szefuje od grudnia ubiegłego roku, jako „globalną” i nie ukrywa, że
w ciągu swojej pięcioletniej kadencji będzie dążyć do „europejskiej suwerenności”. Co to oznacza dla europejskiej obrony i relacji
Europy z Ameryką?
Po brexicie już tylko Francja z unijnych krajów dysponuje arsenałem jądrowym.

Kwestie do dyskusji:
-

czy Europa jest w stanie sama się obronić bez pomocy USA?
jak UE chce zbudować „europejską suwerenność” w polityce obronnej?
czy UE powinna zbudować swój arsenał nuklearny?
jaka jest przyszłość NATO i współpracy transatlantyckiej?
czy Rosja i Chiny są dla Europy bardziej wrogami czy partnerami?

W naszej online debacie politycy i eksperci przedstawią swoje wizje europejskiej polityki obronnej.

Prelegenci
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• Tomasz SIEMONIAK - wiceprzewodniczący PO, były minister obrony narodowej
• Magda VÁŠÁRYOVÁ - ambasador Słowacji w Polsce w latach 2000-2005, założycielka
Słowackiego Stowarzyszenia na rzecz Polityki Zagranicznej
• Dr Kai-Olaf LANG – ekspert berlińskiej fundacji Stiftung Wissenschaft und Politik
ds. europejskich, krajów bałtyckich i Europy Środkowo-Wschodniej

Moderator

Debaty będą dostępne
na kanale youtube: TUTAJ

• Marcin ANTOSIEWICZ, dziennikarz, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Debata odbywa się w ramach projektu FORUM Dialog+ im. Andrzeja Godlewskiego,
który jest cyklem dyskusji ekspertów o najważniejszych wyzwaniach dla Polski w Europie.

Zarejestruj się tutaj>> lub wyślij zgłoszenie na adres: marta.artman@klaxon.pl

