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Blaževičius M. (2017). Arkties valdysenos klausimas: konfrontacija ar 

bendradarbiavimas? / Politikos mokslų bakalauro baigiamasis darbas. Vadovas Prof. dr. 

M.  Jurkynas. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Politikos 

mokslų katedra. 

Santrauka 

 

Arktyje kintančio klimato, bei po 2014 m. įvykių Ukrainoje pakitusių santykių tarp 

Vakarų valstybių ir Rusijos kontekste, susidaro įspūdis, kad šiame regione taip pat didėja 

įtampa, vis didesnę reikšmę įgauna disputai dėl teisių į teritorijas (ir jose esančias 

naudingąsias iškasenas), o regiono valstybės, didindamos karinius pajėgumus, rengiasi 

konfliktui, kaip vieninteliam būdui pasiekti savo tikslams. Tačiau toks formuojamas regiono 

įvaizdis buvo identifikuotas kaip iš esmės klaidingas, kadangi Arktį net galima įvardinti kaip 

išskirtinę tarptautinių santykių teritoriją: regione išliko bendradarbiavimu ir institucijomis 

grįsti santykiai, įrodę tvarumą kintančios tarptautinės situacijos kontekste. 

Tyrimo objektas – Arkties šalių bendradarbiavimas A5 formate po 2014 m; darbo 

tikslas – įrodyti, kad, priešingai viešajame diskurse formuojamai nuomonei, Arktis yra 

labiau bendradarbiavimo regionas, su menku konflikto potencialu; pagrindiniai uždaviniai, 

subordinuoti tikslui yra: neoliberaliojo institucionalizmo tinkamumo pagrindimas Arkties 

atvejui ir bendradarbiavimą skatinančių veiksnių išskyrimas; bendradarbiavimo regione 

lygio ir pobūdžio analizė, remiantis teorijoje išskirtais veiksniais; bendradarbiavimo kritikos 

analizė; dominuojančio tarpvalstybinių santykių tipo Arktyje nustatymas, bei priežastinių 

ryšių radimas. Šiam tikslui ir uždaviniams pasiekti naudoti atvejo analizės bei pirminių ir 

antrinių šaltinių analizės metodai. 

Tyrime įrodoma, kad Arkties, kaip konfrontacijos objekto, naratyvą konstruojantys 

žiniasklaidos argumentai, nors yra teisingi kaip pavieniai faktai, atsižvelgiant į kontekstą ir 

esamą regiono situaciją, turi itin mažą reikšmę regiono valdysenai. Arkties valdysena net ir 

po Ukrainos įvykių yra grįsta bendradarbiavimu tarp A5 valstybių (tarp jų ir Rusijos bei 

NATO aljanso narių, su JAV priešakyje). Tokio reiškinio egzistavimą Arktyje paaiškina 

papildomais aiškinamaisiais veiksniais Arkties atvejui papildyta neoliberaliojo 

institucionalizmo teorija, iš kurios esmines įžvalgas padaryti leidžia kompleksinės 

tarpusavio priklausomybės (angl. complex interdependence) ir valstybių priklausomybės 

viena nuo kitos (angl. co-dependence) koncepcijos. Pagrindine tyrimo išvada galima 
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įvardinti tai, kad Arkties valdysenos modelis iš esmės grįstas bendradarbiavimu, tačiau, dėl 

kritinių argumentų egzistavimo, vienareikšmiškai teigiamai situacijos regione vertinti 

negalima: egzistuoja ir potencialiai grėsmę bendradarbiavimui keliantys veiksniai, nors jų 

reikšmė ir potencialas šiuo metu yra menkesni. 

Raktiniai žodžiai: Arktis, bendradarbiavimas, konfrontacija, kompleksinė tarpusavio 

priklausomybė. 
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Blaževičius M. (2017). The question of Arctic governance: confrontation or 

cooperation? / Final bachelor’s thesis in Political science. Supervisor Prof. dr.M. 

Jurkynas, Vilnius: Department of Political Science, The General Jonas Žemaitis Military 

Academy of Lithuania. 

Summary 

In the context of global climate change and setback of Russia relations with 

Western countries after the Russia’s stealth war on Ukraine, at first sight the Arctic 

region might be understood as no exception for conflict. It seems that tension is high as 

territorial disputes have no solution in sight (thus, no certainty of authority over 

carbohydrate resources in the region), while Arctic coastal states are enhancing their 

military capabilities, in order to prepare for a conflict, as the last resort to defend their 

interests. However, such an image of the region is identified to be based on false 

assumptions, since the Arctic could as well be called an exceptional area of international 

relations: the region is an example for cooperation and institution-based governance, 

which has proven resilience in the context of significant foreign policy changes of A5 

countries elsewhere. 

Study’s object is cooperation of Arctic countries in A5 format after the year 

2014; the aim of the research is to prove that, contrary to assumptions constructed in 

public and media discourse, the Arctic is rather a region of cooperation, with 

insignificant conflict potential. Main objectives of the study are: the application of the 

neoliberal institutionalist theory for the Arctic case, and selection of main variables that 

lead to strengthening of cooperation; analysis of level and type of cooperation in the 

region, according to the factors singled out in the theory; analysis of arguments that are 

critical for cooperation in the Arctic; determination of dominant type of governance in 

the Arctic, including causality of identified outcomes. Methods applied for the research 

were the case analysis and analysis of primary and secondary literature sources. 

The research has proven, that arguments constructing the Arctic, as an object of 

confrontation, while valid as single facts, examined in a broader context fail to provide 

with rational insights. Arctic governance, despite war in Ukraine, is still best 

characterised by cooperation among A5 countries. The existence of such phenomena in 

the Arctic is explained by neoliberal institutionalist theory, including concepts of 

complex interdependence and co-dependence, which provided research with ties of 

causality of existing governance model and its rationality. The main findings of the 
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research are that the Arctic governance model, despite contrary arguments in public 

discourse, is still best characterised by complex interdependence-based cooperation, yet, 

because of the existence of conflict oriented factors, cooperation is not the only outcome. 

Key words: Arctic, cooperation, confrontation, complex interdependence. 
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Santrumpų sąrašas  

UNCLOS – JT jūrų teisės konvencija 

AT – Arkties taryba 

NVO – Nevyriausybinė organizacija 

A5 – Arkties penketas (penkios Arkties pakrantės valstybės) 

A8 – Arkties aštuonetas (Arkties tarybos nares) 

IMO – Tarptautinė jūrų organizacija 

USGS – JAV Geologijos tarnyba 

CLCS – Kontinentinių šelfų ribų komisija 

IEZ – Išskirtinė ekonominė zona 

MAD – Garantuotas abipusis susinaikinimas 

NSR – Šiaurės jūrų kelias (bendras terminas, apimantis Šiaurės Rytų ir Šiaurės Vakarų 

kelius) 

APAF – Arkties Pakrantės Apsaugos Forumas 
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Įvadas 

Aktualumas. Arktyje kintančio klimato, bei po 2014 m. įvykių Ukrainoje pakitusių 

santykių tarp Vakarų valstybių ir Rusijos kontekste, susidaro įspūdis, kad šiame regione taip 

pat didėja įtampa, vis didesnę reikšmę įgauna disputai dėl teisių į teritorijas (ir jose esančias 

naudingąsias iškasenas), o Arkties pakrantės valstybės, didindamos karinius pajėgumus, 

rengiasi konfliktui, kaip vieninteliam būdui pasiekti savo tikslus. Tačiau toks formuojamas 

regiono įvaizdis būtų iš esmės klaidingas, kadangi Arktį net galima įvardinti kaip išskirtinę 

tarptautinių santykių teritoriją: regione išliko bendradarbiavimu ir institucijomis grįsti 

santykiai, įrodę tvarumą kintančios tarptautinės situacijos kontekste (tiesa, su išlygomis, 

kurios tyrime taip pat bus analizuojamos). Tarp pagrindinių šios politinės situacijos žaidėjų 

yra tiek pagrindiniai Lietuvos sąjungininkai (NATO priklausančios Arkties valstybės, su 

JAV priešaky), tiek Rusija, kuri tyrimo atlikimo metu tiesiogiai įvardijama kaip priešiška 

valstybė, todėl šio klausimo analizė ir teisingas interpretavimas yra itin aktualūs. Nors 

Arkties valstybių grupei yra priskiriamos aštuonios, Arkties Tarybos narės, darbe šiam 

regionui priskiriamos penkios, turinčios tiesioginį išėjimą į Arkties vandenyną, tai yra Rusija, 

JAV, Kanada, Norvegija ir Danija (toliau – A5). Taip pat, dėl darbo apimties, nebus 

analizuojamos AT narės-stebėtojos (valstybės ir NVO, vietinių gyventojų grupės). Arkties 

regionas tarptautinės politikos diskurse gana ilgai buvo suvokiamas kaip vienas iš 

tarpvalstybinių santykių dėmenų, kuriame atsispindi tarptautinė politinė situacija, tačiau 

tyrime įrodyta, kad tokia koncepcija nebėra teisinga. Arktis, šiame kontekste vadintina 

išskirtiniu regionu, nebepaklūsta (ar paklūsta tik iš dalies) Rusijos – Vakarų valstybių 

santykių tendencijoms. Tačiau viešajame diskurse neretai kvestionuojama regiono taiki 

prigimtis. Tokiam reiškiniui yra kelios priežastys. 

Pirmoji – jau minėti klimato pokyčiai. Žiniasklaidoje Arkties regionas neretai 

vadinamas „kaistančiu”. Toks apibūdinimas turi ir perkeltinę (dažniausiai vartojamas kaip 

metafora, teigiant, kad vyksta konfrontacija dėl teritorinių disputų problematikos ir 

naudingųjų išteklių) ir tiesioginę reikšmę. Temperatūra regione nuolat kyla (remiantis 2017 

m. meteorologinių tyrimų duomenimis – du kartus greičiau, nei likusiame pasaulyje), o 

ledynų tirpsmo prognozės nuosekliai prastėja. Tai sudaro galimybes veikloms, kurių 

anksčiau vykdyti šiame regione buvo beveik neįmanoma dėl atšiaurių klimato sąlygų. Nors 
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to rezultatas yra lengviau pasiekiamas, didesnį potencialą turintis Arkties regionas, valstybės 

taip pat susiduria ir su naujais iššūkiais bei grėsmėmis, kurios yra reikšmingos analizuojant 

bendradarbiavimą A5 formate kritikuojančių argumentų svarumą. Vienas iš veiksnių, 

paaiškinančių šios temos kylantį aktualumą tarptautiniame diskurse (Arktis strategiškai buvo 

itin svarbi ir Šaltojo karo metu, tačiau, šiuo atveju, kalbama apie teritorijų ir regiono 

valdysenos režimo kvestionavimą), yra tas, kad, remiantis moksliniais tyrimais, 2008 m. 

buvo nustatytas tikėtinas naudingųjų regiono išteklių kiekis, kuris kiek pakeitė regiono 

vertės suvokimą, vėl iškėlė šį klausimą politinėje darbotvarkėje. Anksčiau šie plotai tiesiog 

buvo riboto prieinamumo, neapibrėžtos ekonominės vertės, todėl nebuvo skiriama daug 

dėmesio teritorijoms ir riboms, kurios yra itin svarbios šiuo metu.  

 Kitas aspektas susijęs su technologijų pažanga: tiek stipriai sumažėjęs ledo kiekis 

(tai suteikia galimybes naudotis Šiaurės Vakarų ir Šiaurės Rytų laivininkystės keliais, 

vasaros metu – net be ledlaužių palydos), tiek technologinis išsivystymas ir investicijos 

keičia regiono dinamiką (mokslinė pažanga sudarė sąlygas ir tikėtino naudingųjų iškasenų 

kiekio nustatymui). Taip pat, labai svarbu paminėti techninį-mokslinį aspektą ir kalbant apie 

teritorinius disputus: tiek teorijoje, tiek praktikoje, Arkties penketo valstybės savo teises į 

teritorijas reiškia remiantis moksliniais tyrimais, pagrįstais geologų (ir kt. reikalingų sričių 

ekspertų) surenkamais įrodymais, o ne ruošiantis naudoti (ar net panaudodamos) realistinius 

galios svertus, kaip gana dažnai teigiama žiniasklaidoje. Šioje vietoje pažymėtinas faktas, 

kad individualiai veikti Arktyje A5 valstybėms vis dar nėra naudinga, arba, atitinkamose 

srityse, tai nėra įmanoma (pavyzdžiui, vykdant ekologinių katastrofų likvidavimo, paieškos 

ir gelbėjimo misijas ir kt.), o tai bus įrodoma remiantis valstybių priklausomybės nuo kitų 

(angl. co-dependence) ir kompleksinės tarpusavio priklausomybės (angl. complex 

interdependence) koncepcijomis. 

Šio darbo chronologiniai rėmai yra nuo 2014 m. (tiksliau – Krymo aneksijos) iki šio 

tyrimo atlikimo datos, tai yra 2017 metų pabaigos, kadangi, būtent po Rusijos agresijos 

Ukrainoje, viešoje erdvėje išaugo retorikos, Arkties regioną vaizduojančios kaip 

konfrontacijos objektą kiekis, buvo pradėtas keisti požiūris į valstybių veiksmų regione 

prigimtį (tokio tipo diskursą galima rasti ir nuo 2007 m., kai ekspedicinė grupė Šiaurės 

Poliuje pastatė Rusijos vėliavą, tačiau, remiantis empiriniais duomenimis, šis įvykis 

neigiamos reikšmės valstybių santykiams Arktyje neturėjo, priešingai, paskatino dialogo 

vystymąsi, todėl kaip atskaitos taškas pasirinktas karas Ukrainoje, turėjęs realią įtaką Arkties 

valdysenai).  
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Problema: dabartinė situacija leidžia teigti, kad tarptautiniai susitarimai Arkties 

resursų bei teritorijų dalybose palieka spragų, o tai sukuria potencialią terpę kilti 

konkurencijai ar net konfliktams. Negana to, remiantis žiniasklaida, galima susidaryti įspūdį, 

kad konfrontacija jau dabar yra neišvengiama, kad vyksta pasirengimas konfliktui. Anot 

Islandijos Prezidento Olafuro Ragnaro Grimssono – „pozityvi šios istorijos pusė yra ta, kad 

tai nėra Laukiniai Vakarai“.1 Arktyje veikia tarpvalstybinės institucijos, įvairiose srityse 

vyksta bendradarbiavimas, galioja tarptautiniai įstatymai ir sutartys, o regionas moksliniame 

tarptautinių santykių diskurse net vadinamas išskirtiniu (turint galvoje santykių tarp 

valstybių pobūdį). Kaip vieną iš esminių teisės aktų, apibrėžiančių Arkties valdyseną, galima 

išskirti 1982 m. priimtą JT jūrų teisės konvenciją, garantuojančią kontrolę savo teritoriniuose 

vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje bei ties savo žemyno kontinentiniu šelfu ir, itin 

svarbus aspektas, kad šios konvencijos pagrindu išsivystė ir dabartinė kompleksinės 

tarpusavio priklausomybės sistema. Tačiau, kaip jau minėta, bendradarbiavimo regione 

aiškinimas neretai kritikuojamas, tokius faktus kaip militarizacija regione ir teritoriniai 

disputai nurodant būsimo konflikto priežastimi. Tai, remiantis bendradarbiavimo Arktyje 

kritikais, sudaro gana komplikuotą situaciją ir duoda sudėtingą pagrindą teritorinių disputų 

analizei, leidžia kilti konfrontacijai, verčia abejoti neoliberaliuoju institucionalizmu 

paremtos sistemos tvarumu. 

Visos šalys yra suinteresuotos kuo didesne nauda – natūraliaisiais gamtiniais 

ištekliais bei prekybos kelių kontrole (tyrime taip pat keliamas klausimas, kiek šie aspektai 

turi realios reikšmės, o kiek tai yra tik perdėtas atskirų faktų sureikšminimas, neatsižvelgiant 

į kontekstą) bei kitų interesų užtikrinimu, todėl, išnaudodamos galimybę kvestionuoti 

valstybių ribas Arktyje, reiškia teises į maksimaliai didelę jų dalį. Tačiau visa tai vyksta 

tarptautinio bendradarbiavimo kontekste, kadangi šalys pagal tarptautinius susitarimus kartu 

vykdo bendrą politiką Arktyje, būtent pagal juos reiškia teritorines pretenzijas (taip pat 

įvertinama, ar teritoriniai nesutarimai reikšmingi apskritai, ar jų reikšmė nėra klaidingai 

interpretuojama). Savo interesus šiame regione siekia patenkinti ir kitos valstybės, turinčios 

stebėtojų statusą Arkties Taryboje, o tai, kaip bus parodyta tyrime, tik dar labiau stiprina 

bendradarbiavimą A5 formate (šis aspektas nėra analizuojamas detaliai, tačiau į jį bus 

                                                 
1 Borgerson S., Brigham L., Byers M., Conley H., Laruelle M., „The Emerging Arctic“, Council on Foreign 
Relations, 2014. https://www.cfr.org/interactives/emerging-arctic?cid=otr_marketing_use-
arctic_Infoguide%2523!#!/emerging-arctic?cid=otr_marketing_use-arctic_Infoguide%2523!, žiūrėta: 2017-
11-10. 

 

https://www.cfr.org/interactives/emerging-arctic?cid=otr_marketing_use-arctic_Infoguide%2523!#!/emerging-arctic?cid=otr_marketing_use-arctic_Infoguide%2523
https://www.cfr.org/interactives/emerging-arctic?cid=otr_marketing_use-arctic_Infoguide%2523!#!/emerging-arctic?cid=otr_marketing_use-arctic_Infoguide%2523
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atsižvelgiama aptariant kontekstą). Visa tai suteikia Arkties regionui labai didelę reikšmę, 

tačiau bus siekiama išsiaiškinti, ar disputai dėl teritorijų, o remiantis skeptikais – net 

pasirengimas dominuoti karinės galios srityje – prasideda jau dabar, ar tai yra nepagrįstai 

perdėtos interpretacijos. Tyrime bus įrodoma, kad realistinis, Arkties regioną kaip 

potencialaus konflikto objektą vaizduojantis scenarijus, nėra realistiškas ar bent jau yra 

mažiau svarbus. Visi kylantys nesutarimai bei konfliktai, remiantis neoliberaliojo 

institucionalizmo teorija ir empiriniu tyrimu, yra aiškinami, pirmiausiai, kaip 

bendradarbiavimo, institucijų bei tarptautinių teisės normų objektai, atmetant dažnai 

formuojamą priešingą nuomonę. Tyrime siekiama įvertinti bendradarbiavimu regione grįstą 

valdysenos modelį kritikuojančių argumentų svarumą ir atsakyti į klausimą, ar Arktyje 

vyrauja bendradarbiavimas, ar konfrontacija (ar abu variantai yra tik iš dalies teisingi). 

Šios temos ištirtumas, yra gana platus: akademiniuose tyrimuose pagrindą sudaro 

atskirų šios temos dalių, arba atskirų šalių pozicijų ir interesų Arkties politikos klausimu, 

tyrimai. Iš jų, vienas reikšmingiausių, yra Ali Saleem ir Rebecos Pincus tyrimas, įrodęs 

žiniasklaidoje formuojamos Arkties politinės situacijos neatitikimą realybei,2 tačiau jame, 

atitinkamai, dėmesys skirtas konstruktyvistiniam regiono situacijos aspektui. Taip pat, 

Jorgeno Stauno tyrimai3, įrodę Rusijos veiksmų bei vykdytos politikos Arktyje priežastinius 

ryšius (kaip atskaitos tašką naudojant Krymo aneksiją), kurių esminė išvada – Kremlius 

neturi intencijos dominuoti regione karine galia. Šiuo atveju visas dėmesys skirtas pačios 

Rusijos ideologinei raidai regiono atžvilgiu, bei santykių su kitomis Arkties valstybėmis 

analizei, tačiau nėra išskiriamas konkretus institucijų vaidmuo, neatsakoma į klausimą, kas 

lėmė esminių pokyčių valstybių santykiams Arktyje nebuvimą, po Rusijos vykdytos 

agresijos Ukrainoje. Galiausiai, Lassi Heinenas tyrė skirtingų teorinių modelių tinkamumą, 

aiškinant A5 valstybių santykius Arktyje. Buvo įrodyta, kad neoliberalusis 

institucionalizmas yra tinkamiausia teorija tiriant Arktį, kadangi leidžia nustatyti dabartinės 

valdysenos sistemos susiformavimo priežastinius ryšius (tačiau nebuvo atsižvelgta į spragas, 

kurias geriausiai paaiškina valstybių tarpusavio priklausomybės koncepcija).4 Šio darbo 

naujumo pagrindas yra šių trijų tyrimo krypčių sintezavimas bei nauji empiriniai duomenys: 

                                                 
2 Pincus R., Ali H. Saleem, „Have you been to The Arctic? Frame theory and the role of media coverage in 
shaping Arctic discourse“, Polar Geography, 2016, p. 83-97. 
3 Staun J., „ Russia’s Strategy in the Arctic“, Copenhagen, Royal Danish Defence College Publishing House, 
2015. 
4 Heininen L., Future Security of the Global Arctic: State Policy, Economic Security and Climate, Palgrave 
Macmillan, 2016. 
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ištiriamas bendradarbiavimo Arktyje po Krymo aneksijos lygis ir pobūdis (kritiškai 

įvertinant ir bendradarbiavimo reikšmę neigiančius argumentus), analizuojamas institucijų 

vaidmuo, bei jų veikimo kokybė ir reikšmė apskritai, siekiant nustatyti realią situaciją, 

kalbant apie valdysenos problematiką neretai „kaistančia“ vadinamoje Arktyje. Į šiuos 

klausimus, aktualius tolimesniuose Arkties regiono tyrimuose, orientuoti ir tyrimo tikslai bei 

uždaviniai. 

Tyrimo objektas: Arkties valstybių bendradarbiavimas A5 formate po 2014 m. 

Darbo tikslas: įrodyti, kad, priešingai viešajame diskurse formuojamai nuomonei, 

Arktis yra labiau bendradarbiavimo regionas, su menku konflikto potencialu. 

Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 

1. Pagrįsti neoliberaliojo institucionalizmo tinkamumą šiam atvejui ir išskirti 

bendradarbiavimą lemiančius veiksnius; 

2. Išanalizuoti bendradarbiavimo regione lygį ir pobūdį, remiantis teorijoje 

išskiriamais veiksniais; 

3. Aptarti pagrindinius bendradarbiavimą regione kritikuojančius veiksnius 

ir jų reikšmę Arktyje;  

4. Išanalizuoti, kokio tipo tarpvalstybiniai santykiai dominuoja Arkties 

regione ir paaiškinti kodėl jie tokie yra; 

5. Pateikti rekomendacijas. 

Tyrimo struktūra. Pirmojoje tyrimo dalyje apžvelgiama, parodant tinkamumą temai, 

pasirinkta tarptautinių santykių teorija. Remiantis teorijoje išskirtais bendradarbiavimą 

skatinančiais veiksniais pristatoma tyrimo empirinė dalis, skiriant dėmesio ir kritiniam 

vertinimui, atsižvelgiant į veiksnius, kurių teorija nepaaiškina, bei įvertinant tokių 

argumentų reikšmę Arkties valdysenai. Galiausiai, apibendrinami tyrimo rezultatai ir 

padaromos išvados, kuriose turi atsispindėti kaip ir ar kito bendradarbiavimo lygis ir pobūdis 

po Krymo aneksijos, bei kaip reikia aiškinti tarpvalstybinių santykių Arkties regione prigimtį 

ir pobūdį, norint atsakyti į klausimą, konfrontacija, ar bendradarbiavimas vyrauja 

„kaistančiame“ regione? Darbe taikomas atvejo analizės metodas. Tyrimo medžiagos 

aprėptis – pirminiai ir antriniai literatūros šaltiniai.  

 



15 

 

1. Teorijos pristatymas: Arkties valdysenos problematikos 
aiškinimas ir bendradarbiauti skatinantys veiksniai 

Šiame darbe, kaip pagrindinė teorinė prieiga, yra taikomas neoliberalusis 

institucionalizmas. Pasibaigus Šaltajam karui, būtent ši teorija tapo tikslingiausia bei 

tinkamiausia Arkties regiono dinamikai aiškinti. Pagrindiniai teorijos ontologiniai teiginiai 

yra tai, kad valstybė – racionali, pagrindinė veikėja, tarptautinės sistemos prigimtis yra 

anarchiška, o valstybių veiklą reikėtų aiškinti, pirmiausiai, kaip asmeninės naudos siekį. Taip 

pat sutinkama dėl tarptautinės struktūros egzistavimo bei vienokio ar kitokio 

bendradarbiavimo tarp galių buvimo ir to naudos.5 Epistemologiją nustatyti ir pritaikyti šiai 

teorijai gana sudėtinga: nors procesai tiriami empiriniu stebėjimu bei, svarbiausia, testuojant 

teiginius realybėje, pripažįstama, kad naivu būtų bandyti ją suvokti objektyviai. Anot Robert 

Keohane, vienas iš esminių teiginių – visos valstybės siekia galios ir įvairios naudos, o 

kalbos apie globalią gerovę yra tik bevertės politinės kalbos. 6  Toks teiginys iš dalies 

apibendrina tiek neorealistų, tiek neoliberaliųjų institucionalistų teorinių principų 

panašumą. 7  Tiesa, neoliberalizmas gana sunkiai paaiškintų militarizaciją Arktyje, kurį 

galima interpretuoti kaip realistinės galios demonstravimą, žiniasklaidoje kartais net 

vadinamą „nauju šaltuoju karu“, tačiau tyrime, kvestionuojant karinio elemento didinimo 

kontekstą, įrodoma, kad tai nėra esminis, A5 šalių tarpusavio santykius apibrėžiantis, 

faktorius. 

 Institucionalistai žvelgia į tarptautinius santykius remdamiesi trimis esminiais 

teiginiais. Pirma, teigiama, kad yra kelių lygių ryšys tarp valstybių, darantis įtaką tiek pačios 

valstybės veiksmams, tiek valstybių grupės elgesiui.8 Antra, esant tokiam tarpvalstybiniam 

ryšiui, tampa per daug sudėtinga jį nutraukti, šalys tampa tarpusavyje priklausomos, 

nebelieka vienos ar kitos valstybės prioritetinių interesų ar problemų politinėje darbotvarkėje. 

Neoliberalieji institucionalistai teigia, kad kompleksinės tarpusavio priklausomybės atveju, 

karinė galia nebėra realistiška priemonė spręsti kylančius nesutarimus ar konfliktus. 

Galiausiai, neoliberalieji institucionalistai teigia, kad tarptautinė teisė, įstatymai ir 

                                                 
5. Keohane R. O., „After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy“, Princeton 

University Press, 1984, p. 21-22. 

6. Ten pat, p. 22. 

7. Powell R., „Anarchy in International Relations Theory: The Neorealist-Neoliberal Debate Neorealism and 

its Critics. by Robert O. Keohane; Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate“, Review, 

International Organization, Vol. 48, 1994, p. 313-344. 

8. Keohane R. O. , Nye J. S., „Power and Interdependence“, New York, Harper Collins, 1989, p. 24-25. 
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susitarimai, pavyzdžiui UNCLOS, skatina bendradarbiavimą, o ne konfliktus.9 Taigi, nors 

Arkties politikos gaires formuoja ir asmeninės naudos siekis (tai parodo teritoriniai 

nesutarimai), šalys savo tikslų sieks bendradarbiaudamos, gaudamos tarpusavio pagalbą 

atitinkamose srityse, taip gerindamos savo situaciją ir gaudamos maksimalią naudą.  

Kalbat apie politikos institucionalizaciją, įvairios tarpvalstybinių ryšių variacijos taip 

pat daro didelę įtaką vyriausybių sprendimams. Iš dalies, bendradarbiavimo arba nesutarimų 

modeliai gali būti suprantami institucijų, padedančių apibūdinti valstybės elgesį, kontekste. 

Visgi, neoloberalusis institucionalizmas nesutinka, kad šalys yra suvaržytos ar apribotos 

tarptautinių institucijų. Taip pat nereikalaujama, kad šalys ignoruotų savo veiksmų pasekmes 

kitoms valstybėms. Tačiau teorijoje teigiama, kad valstybės veiksmai, didele dalimi, 

priklauso nuo vyraujančių institucinių susitarimų. Tokie susitarimai paveikia šias, esmines, 

sritis: informacijos srauto ir derėjimosi galimybes, galimybę valstybėms stebėti kitų veikėjų 

pasiryžimą laikytis ir taikyti savo įsipareigojimus praktikoje bei jų patikimumą sudarant 

tokius įsipareigojimus ir, galiausiai, bandant suprasti valstybių lūkesčius, tarptautinių 

susitarimų ir jų stabilumo atžvilgiu.10 Visa tai yra papildomi bendradarbiauti skatinantys bei 

bendradarbiavimo tarp šalių naudą didinantys veiksniai. 

Nebūtų tikslinga teigti, kad neoliberalieji institucionalistai tarptautinių susitarimų 

sudarymą ir laikymąsi laiko lengvu, savaime suprantamu procesu. Priešingai, teigiama, kad 

valstybių gebėjimas komunikuoti ir bendradarbiauti priklauso nuo žmonių, todėl jų sukurtos 

institucijos, kurios gali skirtis ir laikotarpio, ir problemos atžvilgiu, lemia jų tipą ir įtaką 

valstybėms.11 Tarptautinės politikos centre, kaip pagrindinės veikėjos, vis dar yra valstybės, 

tačiau formalios ir neformalios taisyklės taip pat vaidina itin svarbų vaidmenį. Tai gali iš 

dalies paaiškinti ir argumentų, įvardijančių bendradarbiavimą kaip sudėtingą, sunkiai 

įgyvendinamą reiškinį, prigimtį. Tiesa, Arkties regiono diskurse tokia nuomonė taip pat 

girdima, tačiau tai gana menkai atitinka realybę, kadangi visapusiškai naudingos, o tai reiškia 

stabilios, tarptautinių santykių veikėjų gerbiamos institucijos ir taisyklės jau egzistuoja, 

tokio tipo argumentai šiam atvejui nebėra tikslingi (išskyrus karinio bendradarbiavimo atvejį, 

kurio vienareikšmiškai vertinti taip pat negalima). 

Taip pat, tokios teorinės prieigos taikymui, reikia, kad būtų įvykdytos dvi 

pagrindinės sąlygos. Pirma, valstybes turi turėti bendrų interesų – iš bendradarbiavimo turi 

                                                 
9. Keohane, (5 išnaša) p. 63-64. 
10. Keohane R. O., „Neoliberal Institutionalism“, International Institution and State Power, Colorado, 

Westview Press, 1989, p. 1-20. 
11. Ten pat, p. 1-20. 
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būti potencialios naudos. Be šios sąlygos atvejo analizė, per neoliberaliojo institucionalizmo 

prizmę, būtų, paprasčiausiai, netikslinga, nepagrįsta (pažymėtina, kad Arkties regione šalys 

ne tik gauna naudos, bet ir yra priklausomos tarpusavyje). Antra sąlyga – pokyčiai tam 

tikrame institucionalizacijos lygyje turi daryti didelę įtaką valstybės elgesiui. Jei tokios 

variacijos nėra, nėra tikslinga ir institucinių pokyčių pagrindu aiškinti valstybių elgesio 

pokyčius.12 Taigi, šiai teorijai tikslingai taikyti, tarp valstybių privalo būti bendri interesai 

bei kintančioje būsenoje esantis institucionalizacijos procesas, veikiantis valstybių vykdomą 

politiką. Taigi sėkmingas bendradarbiavimo atvejis turi būti įvertintas ir per institucijų įtaką 

valstybei.  

Taikant šią teoriją taip pat svarbu ontologiškai apibrėžti ir kas yra institucija. Tai yra 

nuolatinė ir tarpusavy susijusi taisyklių (formalių ir neformalių) visuma, kuri nustato elgesio 

gaires, nurodo kryptis ir formuoja lūkesčius. Toks apibrėžimas įprastai atitinka vieną iš trijų 

formų: formalios tarpvyriausybinės arba tarptautinės, tarptautiniai režimai ir konvencijos. 

Arkties atveju egzistuoja ir įtaką tarpvalstybiniams santykiams daro visų trijų formų 

institucijos. 

Taigi, didelis vaidmuo skiriamas tarptautiniams susitarimams bei reglamentais ir 

tarpusavio priklausomybe paremtai sistemai (angl. - complex interdependence), kuri 

anarchiškoje aplinkoje padeda pasiekti maksimaliai daug naudos bendradarbiaujant. 

Koeahane šį procesą apibūdina, kaip „institucijų, leidžiančių bendradarbiauti efektyviau, 

neprarandant asmeninių interesų siekio, plėtojimas“. Pažymėtina, kad Arkties atvejo analizei 

bus papildomai taikomas valstybių priklausomybės nuo kitų (angl. co-dependence) principas, 

kadangi būtent juo remiantis galima nustatyti daugelio regionui reikšmingų veiksnių 

atsiradimo ir tvarumo priežastinius ryšius. Kaip jau minėta, toks bendradarbiavimas 

reikalauja, kad atskirų veikėjų veiksmai būtų suderinami derybų būdu. 13  Būtent tokiai 

tarptautinei tvarkai užtikrinti, valstybės kuria ir laikosi tarptautinių įsipareigojimų. Taigi, 

derybos yra laikomos pirminiu ir svarbiausiu efektyviai bei saugiai veikiančios tarptautinės 

sistemos pagrindu.14 

Tarptautiniai įstatymai (bendrąja prasme) yra apibūdinami, kaip „rinkiniai siauros 

srities arba plačiai taikomų ir interpretuojamų taisyklių bei sprendimų priėmimų procedūrų, 

kurių pagrindu sprendimų priėmėjai žino ko tikėtis, vykdant politiką tam tikroje tarptautinių 

                                                 
12. Keohane Robert O., „Neoliberal Institutionalism“, International Institution and State Power, Colorado, 

Westview Press, 1989, p. 1-20. 
13. Keohane, (5 išnaša) p. 30. 
14. Ten pat, p. 51. 
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santykių srityje.“15 Toki įstatymai ar įsipareigojimai yra vertingi ne dėl to, kad primeta 

kitiems viršvalstybinio lygmens taisykles, o priešingai, jie padaro įmanomą visoms pusėms 

naudingą susitarimą. Toks procesas yra laikomas efektyviausiu būdu, norint gauti naudos 

žemesne kaina ir yra laikomas pagrindiniu neoliberaliojo institucionalizmo principu. 16 

Kartais tai reiškia, kad valstybė tokiu būdu galės imtis veiksmų, kurie veikiant individualiai 

nebūtų įmanomi. Teorijoje teigiama, kad valstybės suvoks konflikto kainą bei galimus 

nuostolius ir bus linkę susilaikyti nuo galios naudojimo interesų susikirtimo vietoje, kartu 

siekdamos maksimalios naudos. 

Taikant tokią teorinę prieigą Arkties regione, reikėtų daryti prielaidą, kad tarptautinis 

bendradarbiavimas nusvers realistinio pagrindo, konfrontacijos link vedančius veiksnius.17 

Tokiu atveju, valstybės turėtų rasti konsensusą, sutarti dėl jas visas tenkinančio teritorijų 

padalinimo ir taip gauti visapusiškos naudos. Tokią įvykių baigtį remia ir tai, kad šalys yra 

tarpusavyje susijusios dalyvavimu sąjungose ir aljansuose, yra ratifikavusios bendras sutartis, 

priėmę bendras normas. Visos Arkties valstybės yra Arkties Tarybos narės, taip pat yra 

pasirašiusios paieškos ir gelbėjimo misijų koordinavimo ir bendradarbiavimo, aplinkos 

apsaugos, bei daugelį kitų sutarčių, paremtų tarpusavio priklausomybės (angl. - co-

dependence) principu. Svarbiausia iš jų – UNCLOS – Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija, 

kurios ratifikavimas sukuria įstatymais grystą Arkties regiono padalijimą, suteikiant visoms 

penkioms valstybėms legalų pagrindą, reikšti pretenzijas į nuosavybę nustatyto dydžio 

teritorijose, bei užpildanti Tarptautinės jūrų organizacijos spragas.18 Nors JAV šios sutarties 

nėra ratifikavusi (dažna kritika šiai teorijai) tačiau yra stipriai susieta su A5 valstybėmis 

kitais institucionalistiniais ryšiais. Taip pat dažna kritika – UNCLOS ratifikavusios 

valstybės iki galo nesutaria dėl savo kontinentinių šelfų ribų, o teritorijos, kurias sau priskiria 

bendradarbiaujančios šalys, tarpusavyje susikerta ir, iš pirmo žvilgsnio atrodo, neleidžia 

pasiekti visapusės naudos.19 Tačiau darbe įrodoma, kad tai nėra teisinga išvada, kad toks 

situacijos suvokimas neatitinka realybės. 

                                                 
15. Keohane R. O. , Nye J. S., (8 išnaša) p. 5. 
16. Keohane, (5 išnaša), p. 13. 
17. Keohane R. O., Martin L. L., „The promise of Institutionalist Theory“, International Security, Vol. 20, 1995, 

p. 39-51. 

18. United Nations Convention on the Law of the Sea. 1982. 

19. Murray R. W., „Arctic Politics in the Emerging Multipolar System: Challenges and Consequences," The 

Polar Journal, no. 1,2012. 
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Taigi, nors galios projekcija regione yra gana aiški ir nėra galutinių sutarimų net tarp 

UNCLOS ir kitais bendrais dokumentais besivadovaujančių šalių, o JAV sutinka tik dėl 

pagrindinių tarptautinės teisės principų, bendradarbiavimas daugelyje visoms šalims 

naudingų sričių vyksta, o tarp valstybių yra labai plataus masto tarpusavio priklausomybės 

ryšys. Esant tokiam ryšiui, valstybėms siekti savo tikslų konflikto keliu nėra realistiška: 

tokiu atveju valstybės prieštarautų savo interesams ir eitų minimalios naudos keliu. 

Pagrindiniai veiksniai, skatinantys bendradarbiauti, yra kompleksinė valstybių tarpusavio 

priklausomybė (ir priklausomybė viena nuo kitos, kaip teoriją papildantis veiksnys), 

visapusiškai naudingi tarptautinių susitarimų ir bendradarbiavimo rezultatai, lengviau 

vykstančios derybos tarp šalių, sprendžiant svarbiausius klausimus. A5 valstybės jau dabar 

yra tarpusavyje susijusios visomis institucijų formomis, o Arkties regionui svarbiausi 

sprendimai taip pat priimami visuotiniu susitarimu, remiantis tarptautine teise. Teorijos 

tinkamumas šiam atvejui yra svarus ir pagrįstas: nors ji ir nepaaiškina absoliučiai visų 

Arkties regiono problematikos aspektų, tačiau visais atvejais bendradarbiavimas Arktyje 

atitinka tiek teorijoje išskiriamus bendradarbiavimą skatinančius, tiek institucijų veiklą ir 

svarbą apibrėžiančius veiksnius.  
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2. Arkties klausimo aktualumas: reikšmė ir galimai įtampą 
keliantys veiksniai 

JAV Geologijos tarnyba20 2008 m. atliktų tyrimų Arktyje metu nustatė, kad regione, 

galimai, slypi itin didelis ekonominis potencialas. Šį laikotarpį galima laikyti vienu iš 

esminių Arkties valdysenos klausimo raidos lūžių. Paskelbus tyrimų rezultatus, atitinkamai 

sureagavo visos Arkties valstybės. Iki to, naudingųjų išteklių potencialas buvo neapibrėžtas, 

nebuvo įrodytas remiantis moksliniais tyrimais (nors USGS vykdyti tyrimai taip pat remiasi 

geologinės tikimybės metodu, o tai reiškia, kad nėra visiškai tikslūs). Galima būtų išskirti ir 

JAV reakciją, kuri net suskubo pareikšti esanti Arkties valstybė21, taip net papildydama 

šalies identiteto pagrindus. Taip pat, įvykus pirmosioms laivų, nelydimų ledlaužių, 

kelionėms per Šiaurės Rytų ir Šiaurės Vakarų maršrutus,22 Arkties reikšmė išaugo tiek 

Arkties tarybos, tiek taryboje stebėtojų statusą turinčių šalių darbotvarkėse, bei tapo aktuali 

ir esamuoju metu. Tačiau, neretai teigiama, kad Arktis yra naujo šaltojo karo objektas, o 

resursų ir valdysenos klausimai bus sprendžiami pasitelkiant realistinius galios svertus. 

Toliau tyrime bus apžvelgiama, koks yra regiono potencialas: naudingųjų iškasenų ir naujųjų 

laivininkystės kelių, t.y. bus apžvelgiami faktoriai, kurie suteikia Arkčiai reikšmę. Taip pat 

bus apžvelgiami argumentai, kuriais Arktis vaizduojama kaip konfrontacijos, ar net ateities 

konflikto, o ne bendradarbiavimo vieta. 

2.1. Arkties regiono reikšmė: strateginės ar simbolinės svarbos 

objektas? 

Dėl daug greičiau nei tikėtasi tirpstančių ledynų ir šylančio klimato 23  regione 

atsivėrus ekonominiam potencialui, natūralu, kad ir teises į tokį potencialą turinčių valstybių 

darbotvarkėse Arktis atitinkamai įgavo didelę reikšmę. Pagal tyrimų duomenis, Arktyje gali 

būti apie 90 mlrd. barelių naftos, 1,669 trilijonų kubinių pėdų natūraliųjų gamtinių dujų ir 

44 mlrd. barelių suskystintų gamtinių dujų, iš kurių apie 84 procentai turėtų būti ne 

sausumoje. 24  Tai reiškia, kad regione yra apie 22 procentai likusių pasaulio energijos 

                                                 
20 USGS – United States Geological Survey 
21 „National Security Presidential Directive/NSPD -- 66;  Homeland Security Presidential Directive/HSPD -- 
25”, Washington, 2009. 
22 Rothwell D., „International Straits and Trans-Arctic Navigation“, Ocean Development and International 
Law, 2012, p. 267-282.  
23 „Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic: Summary for Policy-makers“, AMAP, Arctic Council, 
Norway, 2017. 
24 USGS, „Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic 
Circle“, 2008. 
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resursų, taip pat, dideli kiekiai mineralų, įskaitant retuosius žemės elementus, tokius, kaip 

geležies rūda ir nikelis.25 Šie skaičiai iš esmės paaiškina šalių interesus regione. Visgi, jie 

neatspindi fakto, kad ne visos Arkties valstybės gauna vienodą resursų kiekį. Šie skaičiai yra 

suma atskirų naudingųjų išteklių baseinų, išsidėsčiusių Arkties teritorijoje, turimo 

potencialo26. Viena iš problemų yra susijusi su nevienodu pagrindinių naudingųjų išteklių 

baseinų pasiskirstymu: pavyzdžiui, Rusijai tenka trys iš aštuonių (bei du, kurių dalis taip pat 

patenka, arba gali patekti į jos išskirtinę ekonominę zoną pagal CLCS sprendimą), iš kurių 

vienas, Vakarų Sibiro baseinas, turi didžiausią kiekį regiono gamtinių dujų (JAV 

priklausantis Aliaskos baseinas, tuo tarpu, didžiausią kiekį naftos).27 Tiesa, tokių išteklių 

kontrolė yra sąlyginė ir iš dalies net daro „laiminčiąsias“ šalis pažeidžiamas (apie tai daugiau 

kalbama trečio skyriaus pirmoje dalyje, analizuojant tarptautinės teisės implikacijas). Taip 

yra todėl, kad valstybių ribos Arktyje daugeliu atvejų (išskyrus Norvegijos) dar nėra 

galutinės, kadangi šiuo metu yra pateiktos svarstyti CLCS komisijai. Tarptautinėje teisėje 

(UNCLOS) palikta galimybė reikšti pretenzijas į didesnes teritorijas, jei šalis gali įrodyti 

savo kontinentinio šelfo tolimesnį išplitimą, nei standartinis, pasibaigiantis dar prieš 

išskirtinės ekonominės zonos ribą.28 Šalys tai efektyviai išnaudoja ir reiškia teises į tolimas, 

į išskirtinę ekonominę zoną (toliau - IEZ) nepatenkančias, Arkties teritorijas. Tačiau, šie 

pareiškimai tarpusavyje neretai susikerta, o tai yra vienas iš aspektų tarptautiniame 

lygmenyje plėtojančių diskursą, kuris vaizduoja Arktį, kaip potencialaus konflikto vietą.29 

Labai svarbus aspektas, kuris iš esmės įrodo konflikto dėl naudingųjų išteklių nepagrįstumą 

– net 90 procentų iš Arkties resursų yra nekvestionuojamuose valstybių teritorijose (taip pat, 

su minimaliomis išlygomis, laivybos keliai, kurie, dėl atšiaurių sąlygų, driekiasi kuo arčiau 

A5 pakrančių), kas įrodo labiau simbolinę disputuojamų teritorijų reikšmę.30 Naudingųjų 

išteklių nuosavybės klausimas atspindi tik dalį Arkties potencialo. 

Manoma, kad dar didesnis strateginis privalumas yra jau dabar, nors ir minimaliai 

išnaudojamas, Arktyje atsivėrusių laivininkystės kelių teikiamas potencialas. Atsižvelgiant 

į tai, kad tyrimai dėl naudingųjų išteklių buvo atlikti remiantis „geologinės 

                                                 
25 USGS, „Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic 
Circle“, 2008., p. 1. 
26 Ten pat, p. 4. 
27 Dadwal Ray S., „Arctic: The Next Great Game in Energy Geopolitics?“, Strategic Analysis, 2014, p.812-824.  
28 UNCLOS – United Nations Convention on Law of the Sea, 1982. 
29 Pincus R., Ali H. Saleem, „Have you been to The Arctic? Frame theory and the role of media coverage in 
shaping Arctic discourse“, Polar Geography, 2016, p. 83-97. 
30 Keil K., „Spreading Oil, Spreading Conflict? Institutions Regulating Arctic Oil and Gas Activities“, The 
International Spectator, 2015, p. 85-110. 
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tikimybės“ metodu, 31  t.y. nėra absoliučios garantijos dėl naudingųjų iškasenų buvimo 

nustatytose vietose, bei tikslaus jų kiekio, jūrų keliai tampa net didesnį, potencialą turinčią, 

saugesne sritimi. Šie laivininkystės keliai skirstomi į du pagrindinius maršrutus: Šiaurės 

Rytų (daugiausiai Rusijos išskirtinėje ekonominėje zonoje) ir Šiaurės Vakarų (daugiausiai 

ties Kanados ir JAV išskirtinėmis ekonominėmis zonomis). Tiesa, šių kelių panaudojimas 

taip pat labai ribotas: per metus jais vis dar praplaukia dviženklis kiekis laivų ir juos, su labai 

retomis išimtimis, lydi ledlaužiai. 32  Taip pat kaštus didina ir didesni draudimo kainų 

koeficientai. Visgi manoma, kad netolimoje ateityje šie keliai bus atviri iki pusės metų, o su 

ledlaužių pagalba jais bus galima naudotis ir visus metus. 

Pagrindinės šių kelių reikšmę apibrėžiančios charakteristikos yra atstumas, vandenų 

gilumas, laiko taupymas. Pavyzdžiui, pagal ekspertų skaičiavimus, plaukiant iš Jokohamos 

Japonijoje iki Roterdamo Olandijoje būtų plaukiama apie 40 procentų trumpesniu keliu, nei 

plaukiant per Panamos kanalą, atitinkamai sumažėjant ir tokios kelionės trukmei.33 Taip pat 

laiko ir energijos ištekliai būtų sutaupomi naudojantis NSR plaukiant iš Roterdamo uosto 

Olandijoje iki San Francisko, JAV. Turint galvoje laivybos intensyvumą ir šių maršrutų 

svarbą, tai turėtų itin didelę reikšmę globaliu mastu. Taip pat, kadangi Arkties vandenys 

gilesni, būtų galima plaukti labiau pakrautais, didesniais laivais, o tai taip pat atvertų didesnį 

potencialą. Taigi, atsivėrus šiems prekybos keliams pasaulinė prekyba turėtų dar labiau 

intensyvėti ir tapti dar pelningesnė.34 Tačiau šiuo atveju taip pat svarbios Arkties valstybės 

ir jų vaidmuo. 

Šie maršrutai, siekiant kuo didesnio saugumo ir kuo mažesnio ledo kiekio, driekiasi 

teritorijose, dažnai patenkančiose į Arkties valstybių išskirtines ekonomines zonas. Tai 

reiškia, kad, pagal tarptautinę teisę, šie maršrutai gali būti iš dalies kontroliuojami valstybių, 

kurių IEZ kerta, nors ir nesuteikia teisės drausti ar riboti laivininkystę.35 Tokia kontrolė 

visgi leidžia rinkti mokesčius (draudimo, palydos, saugumo užtikrinimo), efektyviau naudoti 

savo uostus, bei išskirtinėmis sąlygomis vykdyti savo laivininkystę. Šią sritį itin gerai 

išnaudoja Rusija, kuri, savaip interpretuodama vieną iš UNCLOS straipsnių (teisė nešališkai 

                                                 
31 „Geology-based probabilistic method“. https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf, žiūrėta: 
2017-11-12. 
32 Centre of High North Logistics, http://www.arctic-lio.com/nsr_transits, žiūrėta: 2017-10-18. 
33 Liberto T., „Northwest Passage clear of ice again in 2016“, 2016. http://www.arctic-lio.com/nsr_transits, 
žiūrėta: 2017-10-18. 
34 CHNL, „Traffic on the NSR can reach 75 mln tons to 2025“, http://www.arctic-lio.com/node/265, žiūrėta: 
2017-10-18. 
35 Ostreng W., „The Northern Sea Route and Jurisdictional Controversy“, Ocean Futures, 2010. 

https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf
http://www.arctic-lio.com/nsr_transits
http://www.arctic-lio.com/nsr_transits
http://www.arctic-lio.com/node/265
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pritaikyti ir versti laikytis taisyklių, skirtų taršos, sukeliamos laivininkystės, ledu 

padengtuose vandenynų plotuose, mažinimui),36 ir savo IEZ ribose vykdo praplaukiančių 

laivų kontrolę. Tai gana svarbus aspektas, kadangi 2017 m. vien per pirmus 10 mėnesių, 

buvo užfiksuoti 88 saugumo taisyklių pažeidimai Rusijos NSR.37 Taigi, ekonominė nauda, 

šiuo atveju, taip pat labai didelė ir daug realesnė, kadangi, dėl šylančio klimato, kasmet 

laivininkystės sąlygos gerėja, o to rezultatas – priešingai, nei ateičiai reikšmingų naudingųjų 

išteklių – šių strateginių kelių kontrolė jau dabar yra reikšminga. 38  Pagal šiuo metu 

priskiriamas išskirtines ekonomines zonas, gana didelė dalis laivybos kelių eitų ir per 

laisvuosius vandenis 39 , apibrėžiamus tarptautinėje teisėje. 40  Arkties Tarybos stebėtojų 

statusą turinčios, regiono potencialu suinteresuotos valstybės, tokios, kaip Kinija ar Indija, 

spaudžia Arkties maršrutus kontroliuojančias šalis, pripažinti ir palikti maršrutus esant 

laisvuose, tarptautiniuose vandenyse.41 Tuo tarpu A5 valstybės priešingai, siekia teisiškai 

priskirti sau kuo didesnę, IEZ, kurią galėtų kontroliuoti. Taigi, Arkties valstybėms norint 

gauti maksimalią naudą iš kitų valstybių, jos atitinkamai nori kuo pigiau (arba nemokamai) 

naudotis A5 valstybių kontroliuojamais prekybos keliais, su visa reikalinga parama.42  

Nepriklausomai nuo globalių ekonominių tendencijų, šalims visada bus 

naudingiausia naudotis maksimaliai pigia ir greita logistika. Tuo tarpu Arktyje esančių 

naudingųjų iškasenų pelningam išgavimui, turėtų gana stipriai išaugti atitinkamų išteklių 

kainos pasaulinėse rinkose, kadangi šiuo metu, dėl per žemų kainų ir technologinių iššūkių, 

Arkties resursus išgauti būtų nuostolinga (pagal dabartines tendencijas, tokia situacija nekis 

ir artimiausiu metu).43 

Bendradarbiavimo kritikai teigia, kad ekonominis Arkties potencialas yra 

pakankamai didelis ir turėtų itin didelę reikšmę tarptautiniu mastu: gerai „sužaidusios“ ir 

gavusios maksimalią naudą iš regiono šalys dar labiau sustiprintų savo reikšmę, įgytų 

daugiau įtakos ir tarptautiniu mastu. 44  Tai iš dalies atspindi ir valstybių elgesys: šiam 

                                                 
36 UNCLOS, Article 234, 1982. 
37 Humpert M., „Dozens of vessels violate safety rules on Norther Sea Route“, The Arctic Institute, 2017. 
38 Borgerson S., Brigham L., Byers M., Conley H., Laruelle M., „The Emerging Arctic“, Council on Foreign 
Relations, 2014. 
39 King H., „Who Owns The Arctic Ocean?“, http://geology.com/articles/who-owns-the-arctic.shtml, žiūrėta: 
2017-10-21. 
40 UNCLOS – United Nations Convention on Law of the Sea, 1982. 
41 Dadwal (27 išnaša) , p. 812 -824. 
42 Keil K., „Spreading Oil, Spreading Conflict? Institutions Regulating Arctic Oil and Gas Activities“, The 
International Spectator, 2015, p. 85-110. 
43 Dadwal Ray S., „Arctic: The Next Great Game in Energy Geopolitics?“, Strategic Analysis, 2014, p.812-824. 
44 Ten pat, p.818-820. 
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klausimui skiriamas papildomas dėmesys, valstybės tarpusavyje racionaliai bendradarbiauja, 

siekdamos naudos Arktyje. Tam buvo įkurta Arkties taryba, priimta UNCLOS bei kitos 

institucijos, kurios reguliuoja, koordinuoja, leidžia derybų bei susitarimo keliu spręsti 

Arkties klausimus. Tačiau, nors institucionalizacijos lygis yra aukštas, ne visos A5 valstybės 

vienodai bendradarbiauja, arba sutinka ne su visais tarptautiniais susitarimais ar net 

įstatymais (žr. 1 priede). Taip pat lieka karinio konflikto grėsmė, šalims siekiant didinti savo 

įtaką bei gauti daugiau naudos. Kitame skyriuje bus apžvelgiami įtampą keliantys objektai 

ir veiksniai, galintys Arktį paversti konfrontacijos ar net konflikto vieta. 

1 lentelė. Arkties valstybių bendradarbiavimas: pagrindinės institucijos 

 

Šaltinis: Pezard S., Tingstad A., Van Abel K., Stephenson S., Maintaining Arctic Cooperation with Russia: Planning for 

Regional Change in the Far North, RAND corporation, p. 21. 

2.2. Bendradarbiavimo kritika: veiksniai vedantys konfrontacijos 

link 

„Naujo Šaltojo karo“45 bei panašios etiketės Arkties regionui klijuojamos nuolatos: 

konstruojama nuomonė, kad regione yra aukštas įtampos lygis, o šalys negali susitarti net 

dėl pagrindinių valdysenos principų. Vieni iš pagrindinių, dažniausiai naudojamų argumentų, 

oponuojančių taikios institucionalizuotos Arkties idėjai yra A5 valstybių nevienodas 

institucionalizacijos lygis (iš kurių dažniausiai minima JAV neratifikuota UNCLOS), 

                                                 
45 Bender J., Kelly B. M., „Militaries Know That The Arctic Is Melting — Here's How They're Taking 
Advantage“, Military & Defense, Business Insider, 2014. http://www.businessinsider.com/the-competition-
for-arctic-resources-2014-6, žiūrėta: 2017-10-22. 

http://www.businessinsider.com/the-competition-for-arctic-resources-2014-6
http://www.businessinsider.com/the-competition-for-arctic-resources-2014-6
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nesutarimas dėl kontinentinių šelfų bei išskirtinių ekonominių zonų ribų, didėjanti įtampa 

tarp Rusijos, kaip A5 valstybės ir Vakarų dėl karo Ukrainoje, bei regiono militarizacija (arba 

tiesiog karinių pratybų intensyvėjimas). Iš to daromos išvados, kad bendradarbiavimas 

tarpusavio nesutarimų neišspręs, o įtampa regione nuolat kyla. Tačiau, nors tokios 

interpretacijos medijoje, kaip jau buvo įrodyta, 46  nėra visiškai tikslingos ir remiasi tik 

atskirais faktais, jos yra pakankamai reikšmingos ir privalo būti kritiškai įvertintos šiame 

tyrime. 

2.2.1. Skirtingo institucionalizacijos lygio problema: JT Jūrų teisės 

konvencija 

 

JT Jūrų teisės konvencija (UNCLOS) yra vienas iš svarbiausių teisės aktų, kalbant 

apie Arkties valdysenos taisykles ir principus. Taip pat, būtent joje yra nustatyta kaip šalys 

gali reikšti teises į didesnes teritorijas, kas tai svarsto. Ši konvencija ir jos laikymasis iš 

esmės užkirstų kelią nepagrįstiems tarpvalstybiniams nesutarimams ar net konfliktams.47 

Todėl faktas, kad JAV nėra ratifikavusi šios sutarties atitinkamai sukelia daug skepticizmo 

dėl greitų susitarimų galimybės. 

Tačiau, nors JAV ir nėra ratifikavusi sutarties, tai yra labiau susiję su vidaus, o ne 

užsienio politika (dalis senatorių šią sutartį laiko grėsme pačios JAV suverenitetui).48 Tiesa, 

Kremlius tokia pozicija abejoja ir šia abejone iš dalies net teisina savo militarizaciją 

regione.49 Tai gana pagrįstai galima laikyti vienu iš įtampos židinių, atsižvelgiant ir į tai, 

kad net Kanada gali pasinaudoti UNCLOS teikiama galimybe ir reikšti teises ir į dalį JAV 

priklausančių Arkties teritorijų, kadangi Vašingtonas, neratifikuodamas sutarties, pats to 

padaryti negali. Šie aspektai yra svarbūs, tačiau, reikėtų paminėti ir kitą šios situacijos 

aspektą: JAV pripažįsta daugumą UNCLOS principų, net neratifikavus sutarties laikosi kai 

kurių jos aspektų, kadangi tai naudinga tiek karinėms pajėgoms, tiek laivininkystei. Taip pat, 

JAV, nors teisiškai galimybės tam neturi, teikia savo pretenzijas JT Kontinentinių Šelfų Ribų 

komisijai (UNCLOS apibrėžta konvencijos įgyvendinimo viena iš institucijų, toliau – CLCS) 

                                                 
46 Pincus R., Ali H. Saleem, „Have you been to The Arctic? Frame theory and the role of media coverage in 
shaping Arctic discourse“, Polar Geography, 2016, p. 83-97. 
47 Nicoll A., Delaney J., „Growing importance of the Arctic Council“, Strategic Comments, IISS, 2013. 
48 Pezard s., Tingstad A., Van Abel K., Stephenson S., Maintaining Arctic Cooperation with Russia: Planning for 
Regional Change in the Far North, RAND corporation, California, 2017, p. 2. 
49 Wilder M. P., „Who Gets the Oil?: Arctic Energy Exploration in Uncertain Waters and the Need for 
Universal Ratification of the United Nations Convention on the Law of the Sea“, Houston Journal of 
International Law, 2010, p. 505-544. 
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dėl savo interesų regione, siekia sau priskirti kuo didesnę Arkties dalį. Tačiau išlieka 

klausimas: ką JAV darytų gavusi teigiamą CLCS atsakymą, t.y., ar tokiu atveju ratifikuotų 

sutartį, kadangi, to nepadarius, komisijos išvada teisinės reikšmės neturėtų.50 

Nors viešajame diskurse JAV nenoras ratifikuoti UNCLOS dažnai vertinamas 

skeptiškai, bandoma įžvelgti vienokią ar kitokią klastą kitų Arkties valstybių atžvilgiu, 

reikėtų į tai žiūrėti kaip į pačios JAV problemą. Nepaisant šiuo metu jokio pagrindo 

neturinčios idėjos, kad JAV galėtų bandyti kontroliuoti Arktį karine galia, UNCLOS 

neratifikavimas gana vienareikšmiškai stato JAV į nepatogią padėtį, o kitoms A5 valstybėms 

suteikia pranašumą.51 Taip pat svarbus faktas, kad tiek George W. Busho, tiek Barack 

Obamos administracijos bandė sutartį ratifikuoti, tačiau susilaukė Senato opozicijos. 52 

Apibendrinant, ši spraga A5 valstybių bendradarbiavime iš esmės yra susijusi su JAV vidaus, 

o ne užsienio politika, todėl neturėtų būti labai sureikšminama, kalbant apie Arkties regiono 

valdyseną. 

2.2.2. Teritoriniai disputai Arktyje: ar yra pagrindas kilti įtampai? 

 

Šiuo klausimu vėlgi išskirtinis yra JAV statusas: ji nėra ratifikavusi UNCLOS, todėl 

registruotų pretenzijų į teritorijas neturi. Tiesa, kaip jau minėta, ji vis tiek yra pateikusi CLCS 

svarstyti savo interesus Arktyje, o tokiu atveju, jos pareiškimas minimaliai kertasi su 

Kanados. Tačiau tai greičiausiai bus sprendžiama dvišaliu monologu, nepaisant geresnės 

Kanados, kaip UNCLOS ratifikavusios valstybės, padėties.53 Norvegija šiuo metu jokių 

teritorinių disputų nebeturi: jos teritorinis pareiškimas buvo patvirtintas CLCS ir nesikerta 

su kitų A5 valstybių interesais.54 Kiek kitokia situacija yra su Rusija, Kanada ir Danija. 

Norėdamos pratęsti savo kontinentinį šelfą (pakeisti egzistuojančias ribas), šalys 

teikia CLCS svarstymui savo teritorinius pareiškimus, remdamiantis moksliniais įrodymais. 

Šiuo metu juos yra pateikusios Rusija, Danija ir Kanada. Vienas iš argumentų, kuriuo 

vadovaujantis medijoje Arktis vaizduojama kaip būsimo konflikto objektas – Danijos 

                                                 
50 Allen Thad W., Brimmer E., Schmemman A., Arctic Imperatives Reinforcing U.S. Strategy on America’s 
Fourth Coast, Council on Foreign Relations Press, 2017, p.11. 
51 Ten pat, p11. 
52 Ten pat. 
53 Sharp G., „An old problem a new opportunity: A case for solving the Beaufort Sea boundary dispute“, The 
Arctic Institute, 2016. https://www.thearcticinstitute.org/an-old-problem-a-new-opportunity-a-case-for-
solving-the-beaufort-sea-boundary-dispute/, žiūrėta: 2017-11-03. 
54 Pezard s., Tingstad A., Van Abel K., Stephenson S., Maintaining Arctic Cooperation with Russia: Planning for 
Regional Change in the Far North, RAND corporation, California, 2017, p. 41-42. 
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(Grenlandijos šiaurinės dalies)55 ir Rusijos susikertantys teritoriniai pareiškimai. Kanada 

šiuo metu dar nėra pateikusi savo pilno teritorinio pareiškimo, kuris, manoma, kirsis tiek su 

Rusijos, tiek su Danijos, tačiau šiuo metu dar vykdomi moksliniai tyrimai, siekiant surinkti 

daugiau įrodymų, prieš teikiant CLCS svarstymui (teritorinius A5 pareiškimus žr. 2 

priede).56 

Nors teritoriniai nesutarimai ir turi potencialo atsirasti įtampos židiniams, iki šiol 

Rusija Danija ir Kanada nuosekliai laikėsi teisinių procesų, bei stengėsi viena kitą užtikrinti 

dėl savo pasiryžimo bendradarbiauti.57 Danija, prieš patvirtindama ir perduodama CLCS 

svarstyti savo teritorinius interesus, net konsultavosi su kitomis A5 valstybėmis, siekiant 

užkirsti kelią galimai įtampai, dėl susikertančių pareiškimų. Maža to, 2014 m. Rusija ir 

Danija net apsikeitė notomis, kuriomis susitarė, kad nei viena neprieštaraus kitos valstybės 

teritorinėms pretenzijoms Arktyje bei, esant reikalui, dvišaliu dialogu priims abejoms 

pusėms naudingą susitarimą.58 

Taigi, šiuo metu pagrindo sureikšminti teritorinius nesutarimus nėra, o jei šalys 

kardinaliai nepakeis savo pozicijų – nebus ir artimiausiu metu, kadangi CLCS svarsto 

teritorinius pareiškimus visame pasaulyje, todėl tiek laukiant eilėje, tiek laukiant tyrimo 

rezultatų, įprastai praeina po 3-4 metus (paskutinius pareiškimus šalys teikė 2014-2015 

metais). Taip pat, patvirtinus valstybių pareiškimus, jos yra įpareigotos derėtis dėl 

susikertančių interesų, o tai taip pat užtrunka, ypač kai pareiškimai siunčiami pakartotiniam 

svarstymui. Apibendrinant, tam, kad teritoriniai disputai keltų realią grėsmę ar vestų 

konflikto link, turėtų kardinaliai pasikeisti vienos, ar kelių A5 valstybių vykdoma politika 

(vienas iš tokių, mažai tikėtinų, scenarijų, anot analitikų, galėtų būti Rusijos teritorinio 

pareiškimo atmetimas, galintis versti naudoti karinės galios svertus)59, o tai mažai tikėtina, 

turint galvoje, kad net po Ukrainos įvykių bendradarbiavimo lygis ir pobūdis, iš esmės, liko 

nepakitęs (daugiau apie tai – trečiame tyrimo skyriuje), o dabartinė, bendradarbiavimu grįsta 

sistema ir taip yra itin naudinga Rusijai.60 

                                                 
55 „Denmark Challenges Russia and Canada Over North Pole“, BBC, 2014. http://www.bbc.com/news/world-
europe-30481309, žiūrėta: 2017-11-05. 
56 Pezard s., Tingstad A., Van Abel K., Stephenson S., Maintaining Arctic Cooperation with Russia: Planning for 
Regional Change in the Far North, RAND corporation, California, 2017, p. 43. 
57 Ten pat, p. 44. 
58 Ten pat, p. 45. 
59 Ten pat, p. 47. 
60 Ten pat, p. 40-50. 
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2.2.3.  Karas Ukrainoje ir regiono militarizacija 

 

Po Ukrainos įvykių Rusijos ambicijos Arktyje bei dažnesnės ir intensyvesnės NATO 

ir kitų A5 valstybių karinės pratybos, žiniasklaidoje net buvo pradėtos vertinti kaip 

rengimasis karui.61 Tyrime įrodoma, kad tiek Krymo aneksija, tiek militarizacija neturėjo 

didelės reikšmės valstybių bendradarbiavimui ir santykiams tarp A5 valstybių regiono 

atžvilgiu apskritai, nors pagrįstas dvejones dėl militarizacijos regione kelti galima. 62 

Remiantis surinktais empiriniais duomenimis, kariniai pajėgumai regione buvo padidinti 

(didžiausios permainos įvyko Rusijos Arktyje: pagal 2013 m. priimtą karinę doktriną buvo 

atkurtos nuo Šaltojo karo laikų apleistos karinės bazės, modernizuota infrastruktūra, 

dislokuoti didesni kiekiai visų rūšių karinių pajėgų personalo ir technikos regione), taip pat 

padidėjo A5 valstybių karinių pratybų mastas ir intensyvumas (pavyzdys yra 2015 m. 

Norvegijoje įvykusios didžiausios nuo Šaltojo Karo laikų karinės pratybos), tačiau, vien 

Arkties kontekste, šių požymių interpretacijos yra perdedamos, neturi realios reikšmės 

valstybių bendradarbiavimui ir jo kokybei (o kai kuriais atvejais net jį stiprina, pavyzdžiui, 

padidinti kariniai pajėgumai, skirti paieškos ir gelbėjimo misijų pratyboms). Militarizacijos 

regione sureikšminimas net gali būti laikomas medijos nepagrįstai dramatizuojamu, 

išimtinai negatyviu situacijos interpretavimu, neatitinkančiu, ar tik iš dalies atitinkančiu 

realią situaciją.63  

Galima kvestionuoti militarizacijos, ypatingai iš Rusijos pusės, reikšmę: reikėtų kelti 

klausimą, ar situacija tikrai kelia susirūpinimą, ar tik triukšmą (turint galvoje viešajame 

diskurse kylančias interpretacijas). 64  Žiniasklaidai plėtojant konfliktą Arktyje 

vaizduojančius scenarijus, reikia atkreipti dėmesį ir į ramią aukščiausių politinių ir 

kariuomenės veikėjų retoriką. Norvegijos Jungtinio štabo viršininkas lt. gen. Haga Lunde 

teigė, kad „situacija Aukštojoje Šiaurėje yra beveik normali, lyginant su veikla paskutiniais 

metais“65, o JAV Specialusis atstovas Arktyje admirolas Robertas J. Papp, paklaustas apie 

                                                 
61 Foizee B., „Rising militarization in Arctic will bring nothng but war“, AT. 2016. 
http://www.atimes.com/rising-militarization-arctic-will-bring-nothing-war/, žiūrėta: 2017-11-05. 
62 Pezard s., Tingstad A., Van Abel K., Stephenson S., Maintaining Arctic Cooperation with Russia: Planning for 
Regional Change in the Far North, RAND corporation, California, 2017, p. 15. 
63 Pincus R., Ali H. Saleem, „Have you been to The Arctic? Frame theory and the role of media coverage in 
shaping Arctic discourse“, Polar Geography, 2016, p. 83-97. 
64 Groenning R., „Why military security should be kept out of the Arctic Council“, The Arctic Institute, 2016. 
https://www.thearcticinstitute.org/why-military-security-should-be-kept-out-of-the-arctic-council/, žiūrėta: 
2017-11-05. 
65 Sergunin A., Konyshev V., „Russian Military Activities int the Arctic: Myths and Realities“, Arctic Yearbook, 
2015. 
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situaciją Arktyje, atsakė, kad „viskas ką mes matėm juos [Rusiją] darant iki šiol, yra legalu, 

apmąstyta ir racionalu. Taigi mes tesime stebėjimą ir neperreaguosime į tai“66. 

Nepaisant to, kad Rusijos militarizacija regione negali būti neigiama, tai vis tiek 

nesiekia, kaip žiniasklaidoje mėgstama vertinti,67 Šaltojo karo laikų lygio (net jei ir siektų, 

tai savaime neįrodytų, kad militarizacija veda konflikto link).68 Nors tenka pripažinti, kad 

kariniai resursai buvo didinami, tačiau, Rusijos atveju, reikėtų į visa tai žiūrėti kiek plačiau: 

pirma, karinės infrastruktūros atnaujinimas ir stiprinimas buvo dalis 2013 m. priimtos 

Rusijos karinių pajėgų modernizavimo programos, vykdytos visos šalies mastu. Antra, nors 

šis argumentas Vakaruose sutinkamas gana skeptiškai, absoliuti dauguma karinės 

infrastruktūros (ir net dalis vykdomų pratybų, pavyzdžiui, treniruojantis atremti teroristinę 

ataką naftos platformoje) yra gynybinio pobūdžio, siekiant apsaugoti dėl intensyvėjančios 

veiklos regione padidėjusį ekonominės paskirties objektų kiekį.69 Tiek Rusijos, tiek kitų A5 

valstybių atveju reikia pridurti, kad kariuomenės aktyvumo padidėjimas regione indikuoja ir 

naujų iššūkių, atsiradusių dėl palengvėjusio regiono prieinamumo (dėl kintančio klimato) ir 

išaugusios veiklos jame, atsiradimą, su kuriais (taip pat naujais saugumo iššūkiais) prireikė 

ir papildomų priemonių, o tarp jų ir karinio komponento atnaujinimo (bei specialaus 

parengimo). Tai atspindi ir Rusijos Arkties strategija, kurioje ekonominiai klausimai yra 

pirmoje vietoje, o karinis komponentas bei saugumo klausimai aptariami kaip mažesnės 

reikšmės, ekonominio vystymosi iššūkiai (analogiški prioritetai randami ir likusių A5 

valstybių strategijose). 70  Darant prielaidą, kad Rusija yra racionalus veikėjas siekiantis 

maksimalios naudos minimalia kaina, toks elgesys logiškas ir pagrįstas. Arkties ekspertai, 

tyrę Rusijos veiksmus regione RAND korporacijos tyrimui, apibendrina šiuos faktus teiginiu, 

kad reikėtų skirti Arkties militarizaciją, nuo militarizacijos (ir) Arktyje, kaip didesnės 

karinės reformos dalį.71 Toks požiūris atitinka ir neoliberaliojo institucionalizmo teiginius: 

                                                 
66 Groenning R., „Why military security should be kept out of the Arctic Council“, The Arctic Institute, 2016. 
https://www.thearcticinstitute.org/why-military-security-should-be-kept-out-of-the-arctic-council/, žiūrėta: 
2017-11-05. 
67 Golts A., „Russian Military Build-Up in Arctic Highlights Kremlin‘s Militarized Mindset“, Eurasia Daily 
Monitor, The Jamestown Foundation, 2016. 
68 Staun J., „ Russia’s Strategy in the Arctic“, Copenhagen, Royal Danish Defence College Publishing House, 
2015 p. 26. 
69 Lajeunesse A., Lackenbauer W., „Russia’s Arctic Militarization: A Reality Chek“, Arcitc Deeply, 2017. 
https://www.newsdeeply.com/arctic/community/2017/03/17/russias-arctic-militarization-a-reality-check, 
žiūrėta: 2017-11-07. 
70 Russian Federation‘s Policy for the Arctic to 2020, 2008-09-18. 
71 Pezard S., Tingstad A., Van Abel K., Stephenson S., Maintaining Arctic Cooperation with Russia: Planning 
for Regional Change in the Far North, RAND corporation, California, 2017, p. 15. 
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kadangi šalys siekia naudos, karinis komponentas yra reikalingas tik kaip saugumo, o ne 

atgrasymo ar karinės galios demonstravimo subjektas. 

Reikia iškelti dar vieną esminį klausimą, kalbant apie regiono militarizaciją: ką 

kariuomenė gali atlikti Arktyje (kokias funkcijas ar užduotis gali vykdyti)? Anot buvusio 

Kanados kariuomenės vado gen. Walt Natynczyk, „jei kas nors bandytų užkariauti Kanados 

Arktį, mano pirma pareiga būtų juos išgelbėti“. 72   Net jei kalbama apie reguliarią 

kariuomenę, jos funkcijos Arktyje iš esmės apsiribotų gynybinio tipo (arba paramos 

civilinei-ekonominei infrastruktūrai) užduotimis, kadangi, remiantis karybos ekspertų 

analizių rezultatais, karo pačiame regione scenarijus, dėl itin sudėtingų klimato ir reljefo 

sąlygų, yra beveik neįmanomas.73 Tai yra, net jei karas kiltų dėl Arkties (tokia hipotezė taip 

pat neturi loginio pagrindo), jis nebūtų kariaujamas Arktyje, todėl didelės grėsmės karių 

dislokavimas regione nekelia.74 Vienintelis realus atgrasymo svertas Aukštojoje Šiaurėje, 

yra Rusijos (ir JAV) strateginė ginkluotė.75  Tai atspindi ir tokios ginkluotės mastai: 2011 

m. Arktyje buvo dislokuoti net du trečdaliai visų jūrose esančių Rusijos branduolinių 

galvučių.76 Tam istoriškai buvo dvi pagrindinės priežastys: Arktis suteikia artimiausią kelią 

užtaisams (tarp JAV ir Rusijos) ir suteikia gerą išėjimą į Atlanto vandenyną, kurio kontrolė 

turi strateginę reikšmę. 77  Karas pačioje Arktyje nėra realistiškas, tačiau joje yra daug 

strateginės karinės, bei ekonominės infrastruktūros, kurios apsauga yra gyvybiškai svarbi 

valstybių saugumui. Tai gali iš dalies paaiškinti ir militarizaciją bei karines pratybas regione 

apskritai. 

 Karinės pratybos Arktyje taip pat gali sukelti didesnes, ar mažesnes prielaidas 

įtampai regione. 78  Viena iš pagrindinių to priežasčių – pratybų nekoordinavimas 

tarpusavyje (bei įtampa, kylanti dėl kaimyninėje šalyje vykdomų pratybų apskritai). Tiesa, 

šiuo atveju tai vėl susiję su Rusija, bei kitomis A5 šalimis: JAV ir Norvegija kadangi būtent 

jos rengia atsakomąsias pratybas Norvegijos Arktyje, kaip atsaką Kremliaus veiksmams, tiek 

                                                 
72 Stavridis J., „High North or High Tension?“, Argument, Foreign Policy, 2013. 
73 Zysk k., „Russia and the Arctic: ‘Territory of Dialogue’ and Militarization“, briefing presented at the Arctic 
Frontiers Conference, Tromso, Norway, 2016. 
74 Exner-Pirot H., Murray R., W., „Regional Order in the Arctic: Negotiated Exceptionalism“, Arctic 
International Relations in a Widened Security Perspective, Politik, Copenhagen, 2017, p. 47-64. 
75 Oliker O., Russia‘s Nuclear Doctrine: What We Know, What We Don‘t, and What That Means, Center for 
Strategic and International Studies, Washington D. C., 2016, p. 2-4. 
76 Staun J., Russia‘s Strategy in the Arctic, Royal Danish Defence College, Copenhagen, Denmark, 2015, p. 26. 
77 Zysk K., „The Evolving Arctic Security Enviroment: An Assessment“, Russia in the Arctic, Carlisle, U.S. Army 
War College, 2011, p.111. 
78 Sharkov D., “NATO and Russia ‘Preparing for Conflict,’ Warns Report,” Newsweek, 2015 
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kalbant apie Krymo aneksiją, tiek apie militarizaciją regione (Kanados ir Danijos vykdomų 

pratybų pobūdis, intensyvumas ir paskirtis ženkliai nepakito).79 Tiek Rusijos pratybos kelia 

susirūpinimą tarp keturių iš Arkties penketo šalių, tiek Rusija deklaruoja jaučianti NATO 

grėsmę, dėl padidėjusio karinės veiklos intensyvumo Arktyje (tačiau, atsižvelgiant į 

kontekstą, analogiška retorika tarp NATO ir Rusijos yra įprasta).80  Tiesa, kalbant apie 

militarizaciją, keturios NATO narės Arktyje gana stipriai atsilieka nuo Rusijos, iš kurių 

galima išskirti JAV retoriką: anot JAV Pakrantės apsaugos vado adm. Paul Zukunft „jei 

žiūrėsime į Arkties šachmatų žaidimą, Rusija mums jau pačioje pradžioje paskelbė šachą ir 

matą“81, o JAV gynybos sekretorius James Mattis net reziumavo, kad „mums nesuteikia 

privalumo tai, kad paliekame kurią nors pasaulio dalį“82. Tokia retorika tiriant vien Arktį 

nėra itin reikšminga: nors atspindi Rusijos karinį pranašumą regione, necharakterizuoja 

santykių tarp A5 valstybių. 

Šiaurės šalys, galimai reaguodamos į Rusijos agresiją Ukrainoje, taip pat ėmėsi 

veiksmų: Norvegijos iniciatyva, prie Rusijos sienos Norvegijos šiaurėje (Finnmark) 2015 m. 

įvyko didžiausios karinės žiemos pratybos nuo 1967 m.,83 o Švedijos iniciatyva buvo įkurta 

NORDEFCO (Nordic-Baltic Battle Group within Nordic Defense Cooperation), kurios 

vienas iš tikslų – užtikrinti bendradarbiaujančių valstybių saugumą, atsižvelgiant į įvykius 

Ukrainoje bei militarizaciją Rusijos Arktyje.84 Kita vertus, Ukrainos įvykiai paties Arkties 

regiono bendradarbiavimo tiesiogiai nepaveikė (išskyrus karinę ir ekonominę sritį, tai 

detaliau aptariama kitame skyriuje) nors ir sudarė sąlygas abipusiam nepasitikėjimui, 

ypatingai kalbant apie Danijos ir Norvegijos reakciją į Krymo aneksiją.85 Tačiau nereikėtų 

painioti valstybių santykių Arktyje su santykiais ir pozicijomis kitais tarptautinės politikos 

klausimais. Šiuo metu karinis komponentas Arktyje realios grėsmės nekelia, tačiau sudaro 

hipotetinę galimybę kilti įtampai ar net netyčiniams incidentams, galintiems turėti įtakos 

tolimesniems A5 valstybių santykiams, o karinio dialogo nebuvimą Arkties tarybos 

                                                 
79 Pezard s., Tingstad A., Van Abel K., Stephenson S., Maintaining Arctic Cooperation with Russia: Planning for 
Regional Change in the Far North, RAND corporation, California, 2017, p. 17, 46-48. 
80 Ten pat, p. 53. 
81 Gramer R., „U.S. Coast Guard Chief Warns of Russian ‚Chekmate‘ in Arctic“, FP, 2017. 
http://foreignpolicy.com/2017/05/03/u-s-coast-guard-chief-warns-of-russian-checkmate-in-arctic-military-
high-north/ , žiūrėta: 2017-11-07. 
82„Is NATO-Russia militarization spilling over into the Arctic?“, TRT World, 2017. 
https://www.trtworld.com/americas/is-nato-russia-militarisation-spilling-over-into-the-arctic-347068, 
žiūrėta: 2017-11-11. 
83 Nilsen T., „Norway Launches High North Military Exercise“, Barents Observer, 2015. 
84 Dwyer G. O., „Sweden Proposes Aggressive Nordic Defense“, Defense News, 2015. 
85 Pezard s., Tingstad A., Van Abel K., Stephenson S., Maintaining Arctic Cooperation with Russia: Planning for 
Regional Change in the Far North, RAND corporation, California, 2017, p. 55. 
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lygmenyje, bei gana menką karinį regiono reguliavimą apskritai, būtų galima traktuoti kaip 

vienus iš pagrindinių tarpvalstybinio bendradarbiavimo trūkumų. Problema kyla tame, kad 

šią mažos reikšmės prielaidą žiniasklaida traktuoja kaip esminę, kuria konflikto scenarijus 

nepaisydama viso konteksto, taip kurdama klaidingą įspūdį. Kitame tyrimo skyriuje 

aptariamas ir institucinis požiūris į aukštosios politikos (angl. high politics) sritį, kuris taip 

pat leis detaliau suvokti karinio komponento reikšmę. Tačiau kaip esminį faktą reikėtų dar 

kartą pabrėžti tai, kad konvencinės karinės pajėgos Arktyje, iš esmės, negali padaryti nieko 

reikšmingo: anot vieno Norvegijos generolų Sverre Diesen, „mes nematome jokios 

konvencinės karinės grėsmės“ regione, nebent teoriškai tokia grėsmė galėtų būti susijusi su 

galimu „oro arba jūrų pajėgų surengtu reidu, siekiant sunaikinti strateginės reikšmės objektą 

ir atsitraukiant iškart, kai pasiektas norimas rezultatas“.86 Toks scenarijus, tiesa, realistiškas 

tik konvencinio konflikto tarp NATO ir Rusijos vykstančio kitur atveju. Gen. Diesen 

militarizaciją regione laiko „matoma nacionalinių interesų ir išraiška regione, o ne tradiciniu 

karinio atgrasymo įrankiu“87 

Remiantis išdėstytais empiriniais duomenimis, veiksniai, vedantys link realistinio 

konflikto, iš esmės yra konstruojami tik žiniasklaidoje ir nėra tokie grėsmingi, kad šiuo metu 

keltų realią grėsmę Arkties stabilumui. Nors šių faktorių prigimtis ir gali turėti įtakos įtampų 

ar net konfliktų eskalacijai, visa tai išlieka tik hipotetinėmis galimybėmis, sudarančiomis 

potencialą konfrontacijai bei leidžiančiomis konstruoti negatyvius scenarijus medijoje, bet 

neatspindinčiomis realios dabartinės situacijos. Kita vertus, tenka pripažinti, kad surinkti 

empiriniai duomenys neleidžia Arkties vertinti vienareikšmiškai, kaip besąlyginio 

bendradarbiavimo tarp A5 valstybių, objekto, iš kurių esminis – militarizacijos aspektas. 

Toliau bus analizuojamas institucionalizacijos ir bendradarbiavimo lygis bei pobūdis, 

siekiant įvertinti Arkties valdysenos problematiką. 

 

                                                 
86 Exner-Pirot H., Murray R., W., „Regional Order in the Arctic: Negotiated Exceptionalism“, Arctic 
International Relations in a Widened Security Perspective, Politik, Copenhagen, 2017, p. 47-64. 
87 Ten pat, p. 47-64. 
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3. Bendradarbiavimas Arktyje  

Teritorinius disputus Arktyje sprendžia ne pačios valstybės (nors susitarimo 

scenarijus, aišku, irgi galimas, tačiau jis labiau tikėtinas nesant konkretaus, visas šalis 

tenkinančio, CLCS sprendimo), o Jungtinių Tautų komisija, atsakinga už kontinentinių šelfų 

ribų nustatymą.88 Arkties laivybą ir, iš esmės, bet kokius teritorinių disputų sprendimo 

tvarką taip pat apibrėžia JT jūrų teisės konvencija (UNCLOS), ar kitos JT institucijos, o 

valstybių galimybės (išskyrus konflikto scenarijų, kuris tiek Arktyje, tiek dėl Arkties, neturi 

jokio racionalaus pagrindo) iš esmės apsiriboja mokslinių ekspedicijų, vykdymu siekiant 

įrodyti ir pateikti CLCS svarstymui duomenis, leidžiančius pretenduoti į didesnes teritorijas. 

Tačiau šie aspektai patys savaime bendradarbiavimo nepaaiškina (ar paaiškina tik vieną jo 

aspektą). Esminiai bendradarbiavimą skatinantys ir jo naudą apibrėžiantys veiksniai (išskirti 

teorinėje dalyje), kuriais bus remiamasi darbe – visapusiškai naudingi tarpvalstybinių 

susitarimų ir bendradarbiavimo rezultatai, lengviau vykstančios derybos tarp šalių, 

sprendžiant svarbiausius klausimus bei kompleksinė tarpusavio priklausomybė.89 Taip pat 

tyrime aptariamos pagrindinės institucijos, reguliuojančios Arkties regiono valdyseną: 

Arkties taryba (toliau – AT), JT Jūrų teisės konvencija (UNCLOS), Tarptautinė jūrų 

organizacija (angl. International Maritime Organization, toliau – IMO), bei kitos 

reikšmingos deklaracijos, sutartys ir konvencijos, kurios reguliuoja Arkties regioną, ar turi 

reikšmės tarpvalstybiniams santykiams Arktyje. Taip pat, siekiama atsakyti į klausimą, kas 

skatina bendradarbiavimą, tiek per šias institucijas, tiek per papildomus forumus ar 

susitarimus tarp šalių. Tyrime bus kritiškai įvertinamas ir NATO vaidmuo Arktyje, tačiau 

ne kaip institucijos, o per aljanso narių, priklausančių A5, santykių su Rusiją prizmę, kadangi 

ši institucija savo prigimtimi bei įtaka regionui iš esmės skiriasi nuo kitų.90 Papildomas 

dėmesys bus skiriamas ir aukštosios politikos (high politics) institucinio reguliavimo 

problematikai (ar jos nebuvimui). 

3.1. Arkties regiono valdyseną apibrėžiančios institucijos 

Anot Keohane, institucijos gali būti formalios vyriausybinės arba tarptautinės, 

tarptautiniai režimai ir konvencijos. Šiame tyrime bus apžvelgiamos visų trijų rūšių 

                                                 
88 „Chapter Six: The future of Arctic governance“, Adelphi Series, Routledge, 2013, p. 141-160.  
89 Keohane R. O., Nye J. S., „Power and Interdependence“, New York, Harper Collins, 1989, p. 24-25. 
90 Pezard s., Tingstad A., Van Abel K., Stephenson S., Maintaining Arctic Cooperation with Russia: Planning 
for Regional Change in the Far North, RAND corporation, California, 2017, p. 17. 
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institucijos, bei jų reikšmė regione, kadangi tai padės paaiškinti bendradarbiavimą 

skatinančius veiksnius, bei jų teikiamą naudą. Oran Youngas, kalbėdamas apie Arkties 

režimo kompleksiškumą, regiono valdyseną apibūdino kaip „specifinių problemų pagrindu 

sudarytų susitarimų mozaiką“. 91  Analizuojant institucijas gana svarbus aspektas yra 

valstybės dalyvavimas (ar nedalyvavimas) jos veikloje (sutarties atveju – ratifikavimo 

klausimas), bei ką tai reiškia valstybių bendradarbiavimui regione apskritai. Tačiau tyrimo 

temos esminis klausimas iki šiol liko nepaliestas: koks institucijų vaidmuo (ką jos gali, kas 

atliekama, ko įgyvendinti praktikoje nepavyksta) ir kokia jų įtaka Arkčiai. Tokia institucijų 

reikšmės analizė, kartu su bendradarbiavimo apžvelgimu regiono bendrame kontekste, leis 

atsakyti į klausimą, ar Arktis yra konfrontacijos ar bendradarbiavimo objektas, kadangi 

institucinio požiūrio kritikai linkę nuvertinti bendradarbiavimo naudą, o Arkties valdyseną 

aiškina iš realistinės perspektyvos. 

3.1.1. Arkties taryba 

 

Arkties Taryba yra pagrindinė institucija, užtikrinanti Arkties valdysenos stabilumą 

ir valstybių veiksmų regione koordinavimą. Nepaisant po Ukrainos įvykių apskritai 

padidėjusios įtampos tarp Rusijos ir Vakarų (tyrimui svarbiausios keturios, NATO 

priklausančios, A5 valstybės), tarpvalstybinis dialogas šioje institucijoje išliko iš esmės 

nepakitęs. Kaip jau minėta, sprendimų priėmimo teisę turi aštuonios Arkties valstybės (A5 

ir Suomija, Švedija, Islandija). Tačiau, kaip nuolatinės stebėtojos, procese dalyvauja ir šešios 

čiabuvių asociacijos, kadangi, dažnai užmirštama, kad Arktyje gyvena net pusė milijono 

čiabuvių (bei apie 3,5 mln. kitų gyventojų), kurių teisės taip pat turi būti ginamos 

(sprendžiant klausimus A5 formate čiabuviai tiesiogiai neatstovaujami, todėl sprendimai 

greitesni ir paprastesni, nors neretai dėl to kritikuojami).92 Stebėtojo statusą gali gauti ir 

valstybės bei tarptautinės ir nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios reikalingus 

kriterijus, tačiau, sprendimų priėmimo teisę turi tik Arkties aštuonetas (toliau – A8). 

Taryboje yra šešios pagrindinės darbo grupės: Arkties teršimo prevencijos 

programos grupė, stebėjimo ir vertinimo programos grupė, floros ir faunos išsaugojimo 

komanda, avarinių situacijų prevencijos, parengties ir reagavimo, poliarinės jūrinės aplinkos 

                                                 
91 Young O. R., „Building an International Regime Complex for the Arctic: Current Status and Next Steps“, The 
Polar Journal, 2012, p. 391-407. 
92 Arctic Council „Permanent Participants“, 2017. http://arctic-council.org/index.php/en/about-

us/permanent-participants, Žiūrėta: 2017-11-14. 

http://arctic-council.org/index.php/en/about-us/permanent-participants
http://arctic-council.org/index.php/en/about-us/permanent-participants
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apsaugos grupė ir darnaus vystymosi darbo grupė.93 Kiekviena iš šių grupių turi specialų 

įgaliojimą, pagal kurį veikia, pirmininką, valdybą ir iniciatyvinį komitetą, darnaus vystymosi 

darbo grupę. 94  Visa tai sudaro platų bendradarbiavimo tinklą, kuris įvairiose srityse 

papildomai verčia valstybes bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiksmus. Darbo grupės 

taip pat rengia projektus įstatymams ir susitarimams kuriuos, kaip jau minėta, turi patvirtinti 

visų sprendimų priėmimo teisę turinčių valstybių atstovai. 

Arkties tarybos atvejis skatinant ir vystant bendradarbiavimą laikomas vienu iš 

gerosios praktikos pavyzdžių. Tai įrodo ir faktas, kad net po Ukrainos įvykių, kitose srityse 

atsiradus konfrontacijai bei sankcijoms ir kt. prieš Rusiją nukreiptoms priemonėms, Arkties 

Tarybos formate bendradarbiavimo gairės (ir regiono dinamika apskritai) liko beveik 

nepakitusios. 95  Manoma, kad tokio sėkmingo bendradarbiavimo ir tarptautinės teisės 

užtikrinimo praktiką reikėtų praplėsti, įtraukiant ir militarizacijos kontrolės funkciją, taip 

pakeičiant tarybos sukūrimo dokumente įrašytą principą, kad „Arkties Taryba neturėtų 

spręsti klausimų, susijusių su kariniu saugumu“.96 Visgi kyla klausimas, ar tai būtų efektyvu, 

kadangi manoma, kad tokio tipo diskursas turėtų būti plėtojamas A5, o ne A8 formate: nėra 

tikslinga kaip sprendimų priėmėjoms dalyvauti valstybėms, neturinčioms tiesioginio 

priėjimo prie Arkties. Kita vertus, kadangi A5 nėra įteisinta institucija su įstatais ir kitais 

reglamentais, oficialiai karinę regiono kontrolę vykdančios institucijos nėra (nors tai ne 

visiškai teisingas teiginys, kadangi yra ir kontroliuojamų sričių, detaliau apie tai – toliau 

tyrime). Tiesa, karinio dialogo nebuvimas gali būti laikomas ir stipriąja AT puse, kadangi 

leidžia išlaikyti stabiliai veikiančią instituciją, nepaisant tiesioginių karinių santykių tarp 

valstybių suspendavimo.97 

A5 formato susitikimai kartais laikomi net svarbesniais, aptariančiais didesnės 

reikšmės klausimus. Tačiau tai išlieka kvestionuojama šiandieniniame kontekste, kadangi 

                                                 
93 Arctic Council „Working Groups“, 2015. http://arctic-council.org/index.php/en/about-us/working-groups, 

žiūrėta: 2017-11-14. 
94 Ten pat. 
95 Osthagen A., „High North, Low Politics-Maritime Cooperation with Russia in the Arctic“, Arctic Review on 

Law and Politics, 2016, p. 83-100. 
96 „Declaration on the Establishment of the Arctic Council“, Ottawa, 19 Sept. 1996.  

https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/85/EDOCS-1752-v2-

ACMMCA00_Ottawa_1996_Founding_Declaration.PDF?sequence=5&isAllowed=y, žiūrėta: 2017-11-17. 
97 Staun J., Russia‘s Strategy in the Arctic, Royal Danish Defence College, Copenhagen, Denmark, 2015, p. 
26., p. 24. 

http://arctic-council.org/index.php/en/about-us/working-groups
https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/85/EDOCS-1752-v2-ACMMCA00_Ottawa_1996_Founding_Declaration.PDF?sequence=5&isAllowed=y
https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/85/EDOCS-1752-v2-ACMMCA00_Ottawa_1996_Founding_Declaration.PDF?sequence=5&isAllowed=y
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Arkties Tarybai skiriamas dėmesys išaugo98, suaktyvėjo sprendimų priėmimo teisę turinčių 

valstybių veikla. Tai rodo ir kasmet vis daugiau dėmesio sulaukiantis užsienio reikalų 

ministrų (JAV atveju – valstybės sekretoriaus) dalyvavimas kas du metus vykstančiame 

Arkties Tarybos ministrų susitikime. 2017 m. vykusiame susitikime JAV perdavė Suomijai 

pirmininkavimo tarybai teises, buvo pasirašytas dar vienas reikšmingas susitarimas, priimti 

septyni nauji stebėtojai.99 Arkties Taryba nėra tik reprezentacinė, jokios įtakos neturinti 

institucija: ji tendencingai plečiasi, tiek stebėtojų (ir tarptautinės bendruomenės dėmesio) 

kiekiu, tiek veiklos apimtimi (stebėtojų statusą turi Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija, 

Olandija, Kinija, Lenkija, Indija, Pietų Korėja, Singapūras, Ispanija, Jungtinė Karalystė ir 

naujausia – 2017 m. priimta Šveicarija)100. Kita vertus, augant AT veikoje vienaip ar kitaip 

dalyvaujančių stebėtojų bei interesų grupių skaičiui, kyla vis didesnė tikimybė, kad Arkties 

pakrantės valstybės sau aktualių sprendimų AT nepriims ir A5 formate.101 Tačiau tarybos 

reikšmė Arktyje apskritai yra didelė, tai vis dar yra centrinė regiono valdysenos institucija. 

Arkties tarybą reikėtų priskirti žemesniojo lygio politikos (angl. low politics) sričiai, 

kadangi jos darbotvarkės pagrindą sudaro žmonių saugumas bei jų teisių užtikrinimas ir kiti 

su regiono darniu vystymusi, ekologinėmis ir kt. žemesniosios politikos problemomis susiję 

klausimai.102 Anot Keohane ir Nye, tokios politikos dominavimas šiandieninėje sistemoje 

ir sudaro tarpusavio priklausomybės kompleksiškumą, neleidžiantį kilti konfliktams.103 Tuo 

tarpu A5 valstybių forumas priešingai, yra laikomas aukštesniojo lygio politikos (high 

politics) subjektu, kadangi gali spręsti klausimus, susijusius su valstybės saugumu, karinio 

reguliavimo aspektu (praktikoje šie klausimai A5 formate iki šiol nebuvo sprendžiami). 

Arkties taryba yra reikšminga, pirmiausiai, kaip UNCLOS nurodyta organizacija, 

skirta užtikrinti taisyklių ir standartų laikymąsi (bei jų kūrimą), siekiant užtikrinti saugumo 

ir aplinkos apsaugos normų kontrolę. Vien šis faktas yra labai svarbus ir aiškinant JAV 

neratifikuotos UNCLOS mažareikšmiškumą – ji bet kokiu atveju privalo laikytis absoliučios 

                                                 
98 Pedersen T., „Debates over the Role of the Arctic Council“, Ocean Development and International Law, 
2012 
99 Arctic Council „Arctic Council Ministers meet, sign binding agreement on sience cooperation, pass 

Chairmanship from U.S. to Finland“, 2017. http://arctic-council.org/index.php/en/our-work2/8-news-and-

events/451-fairbanks-04, žiūrėta: 2017-11-17. 
100 Arctic Council, Observers, informacija rasta: https://www.arctic-council.org/index.php/en/about-
us/arctic-council/observers, žiūrėta: 2017-11-17. 
101 Ten pat, 90 išnaša, p. 150 
102 Shadian J. M., „Reimagining Political Space: The Limits of Arctic Indigenous Self-Determination in 
International Governance?“, Governing Arctic Change: Global Perspectives, Palgrave Macmillan, UK, 2017, 
p.52. 
103 Keohane R., Nye J. S., „Power and Interdependence: World Politics in Transition“, Boston, 1977. 
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daugumos konvencijos normų, kadangi yra AT (ir IMO) narė. AT yra itin svarbi ir kalbant 

apie neoliberaliojo institucionalizmo teorijos kertinių principų atitikimą regiono dinamikai, 

kadangi būtent žemesniojo lygio politika, kurios vykdymas ir koordinavimas yra esminė šios 

institucijos veikimo kryptis, sudaro sąlygas atsirasti kompleksinei tarpusavio 

priklausomybei, neleidžia kilti konfliktams. Kalbant apie A5 valstybių atvejį, situaciją 

galima vertinti dviprasmiškai: viena vertus, šalys priverstos laikytis taisyklių ir teisės normų 

bei aktyviai dalyvauja AT veikloje, sudaro tarybos pagrindą. Kita vertus, svarbiausi 

saugumo bei interesų klausimai (teritoriniai nesutarimai, kariniai aspektai) AT nėra 

sprendžiami, todėl ši institucija yra svarbi, pirmiausiai, ne kaip mediatorė kuri sprendžia 

disputus, o kaip konfliktų prevencijai, t.y., valstybių tarpusavio priklausomybei, bei 

visapusiškai naudingiems sprendimams ir dialogui palaikyti, reikalinga institucija.104 Ši AT 

ypatybė yra labai svarbi, atsakant į klausimą, kodėl bendradarbiavimas Arktyje išliko ir 

kintant tarptautiniam kontekstui. 

3.1.2. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija. 

1982 m. buvo priimtas pagrindinis tarptautinės teisės aktas apibrėžiantis Arkties 

valdyseną – JT jūrų teisės konvencija. Vienas iš pagrindinių, dar kartą pažymėtinų 

bendradarbiavimo kritikų argumentų prieš bendradarbiavimą regione – JAV nėra 

ratifikavusi jūrų teisės konvencijos, todėl regionas tariamai nėra stabilus, o šalys galimai 

rengiasi pasiekti savo tikslus naudodamos karinę galią. Tačiau, kaip jau buvo minėta antrame 

skyriuje, Vašingtonas pripažįsta pagrindinius principus (bei yra AT ir IMO narys, 

atitinkamai įsipareigojantis laikytis UNCLOS principų), o sutarties neratifikavimas yra 

daugiau vidaus politikos, o ne tarptautinė problema.105 Nepaisant šio aspekto, konvencija 

išlieka svarbiausiu Arkties teisiniu įstatymu, kurio pagrindu valstybės gali nustatyti tiek savo 

IEZ ribas, tiek jos tęsinius, tiek teises į laivybos kelių kontrolę ir visą ekonominę veiklą 

regione. Visi kylantys teritoriniai nesutarimai taip pat turi būti sprendžiami remiantis JT 

kontinentinių šelfų ribų komisijos išvadomis. 106  Tiesa, Arkties vandenų kontrolės 

                                                 
104 Pedersen T., „Debates over the Role of the Arctic Council“, Ocean Development and International Law, 
2012 
105 Brosan I., G., Leschine T., Miles E., „Cooperation or Conflict in a Changing Arctic?“, Ocean Development 
and International Law, 2011 
106 Basaran I., „The Future of Arctic Navigation: Cooperation Between the International Maritime 

Organization and Arctic Council“, Journal of Maritime Law and Commerce, 2017. 
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problematika kiek išsiskiria nuo įprastų atvejų, kadangi, dėl sudėtingo sausumos plotų reljefo 

ir išsidėstymo bei iki galo neištirto dugno, gana sunku tiksliai pritaikyti šį įstatymą. 

Esant tokiai situacijai, Arkties valstybės siekia surinkti kuo daugiau mokslinių 

duomenų, siekdamos pagrįsti savo pretenzijas, įrodyti teritorinių pareiškimų svarumą. 

Konvencija taip pat apibrėžia pakrantės valstybių teises ir jurisdikciją, tačiau užtikrina 

laivininkystės teises ir kitoms valstybėms107  (iš kurių labiausiai suinteresuotos yra AT 

narės-stebėtojos).108 Arkties diskurse yra keliama ir teorija, kad Rusija rengiasi nepaisyti 

UNCLOS reikalavimų ir ribos laivininkystę savo teritoriniuose vandenyse, tačiau, tokiu 

atveju parodytų kad nepripažįsta tarptautinės teisės ir leistų trečiosioms šalims kištis į 

Arkties valdysenos klausimą, kvestionuojant Kremliaus autoritetą, pagal UNCLOS ir CLCS 

sprendimus jam priskirtose teritorijose.109 

 UNCLOS taip pat pabrėžiama bendradarbiavimo įvairiose srityse pareiga. Šiuo 

atveju vienas iš esminių trūkumų išlieka analogiškas – neapibrėžtas karinės kontrolės 

aspektas. UNCLOS, priešingai nei AT, nėra tik Arkties institucija, ar institucija reguliuojanti 

tik šio regiono dinamiką. Konvencija yra skirta viso pasaulio jūrų ir jūrininkystės kontrolei, 

o Arktis, dėl savo specifinės geografinės ir klimato situacijos (didžiąją dalį ploto vis dar 

apimančio įšalo, bei po vandeniu esančių kontinentinių šelfų gausos ir išsidėstymo), sudaro 

itin sudėtingas sąlygas CLCS sprendimų priėmimui, atitinkamai atitolinant tokių sprendimų 

priėmimą. 

Pagrindinis apibrėžtas UNCLOS bendradarbiavimo pagrindas yra, naudojantis 

tarptautine organizacija (šiuo atveju – Arkties Taryba), nustatyti taisykles ir standartus 

saugumui ir aplinkos apsaugos užtikrinimui.110 Taip pat, šios bendro pobūdžio sritys yra 

skirstomos detaliau. Laivybos atveju, tai yra prievolė uostus turinčioms valstybėms užmegzti 

glaudesnius ryšius, nei bendrai priimti tarptautiniai standartai.111 Aplinkos apsaugos atveju, 

tai yra kova su iš sausumos atsiradusia tarša112, veiklos jūros dugne padariniais aplinkai,113 

atmosferos tarša (ar tarša patekusia per atmosferą) 114  ir papildomai bendradarbiauti 

                                                 
107„United Nations Convention on the Law of the Sea”, 1982, Str. 58, 87. 
108 Atland K., „Interstate Relations in the Arctic: An Emerging Security Dilemma?“, Comparative Strategy, 

2014, p. 145-166. 
109 Pezard s., Tingstad A., Van Abel K., Stephenson S., Maintaining Arctic Cooperation with Russia: Planning 
for Regional Change in the Far North, RAND corporation, California, 2017, p. 14. 
110 „United Nations Convention on the Law of the Sea”, 1982, str. 25.2 ir 211.3. 
111 UNCLOS str. 25.2 ir 211.3 
112 Ten pat, Str. 207.3 ir 4. 
113 Ten pat, str. 208.4. ir 5. 
114 Ten pat, str. 212.3. 
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dalinantis informacija, reagavimo nelaimingų atsitikimų atveju planais bei mokslinių tyrimų 

srityje. 115  Taip pat, svarbus bendradarbiavimas žvejybos plotų ir Arkties gyvūnijos 

kontrolėje,116 bei paieškos ir gelbėjimo misijų koordinavime, siekiant minimalių nuostolių 

įvykus nelaimei.117 UNCLOS nurodomos gairės iš esmės nesiskiria nuo AT, tiesiog yra 

bendresnio pobūdžio. Jos taip pat atitinka low politics kryptį: tiesiogiai neapima karinio 

bendradarbiavimo, valstybės saugumo sričių. 

3.1.3.  Tarptautinė jūrų organizacija  

 

Ilulissat deklaracijoje priimtoje 2008 m., buvo pareikšta, kad A5 valstybės ketina 

dirbti kartu, įskaitant darbą per IMO, tam, kad būtų plėtojamos naujos priemonės, siekiant 

gerinti laivininkystės saugumo sąlygas ir užkirsti kelią, ar sumažinti galimybę atsirasti 

laivininkystės sukeliamai taršai (ir jos rizikai) Arkties vandenyne.118 Arkties taryba įtvirtino 

šį punktą papildydama teiginiu, kad UNCLOS yra fundamentalus Arkties laivininkystės 

pagrindas ir kvietė valstybes „bendradarbiaujant remti IMO pastangas stiprinti, 

harmonizuoti ir atnaujinti Arkties laivininkystės standartus“. 119  Šie teiginiai dar kartą 

patvirtina, kad AT narių pareiga yra bendradarbiauti remiantis UNCLOS nurodytomis 

gairėmis, atitinkamai pripažįstant ir IMO, kaip pagalbinę Jungtinių Tautų instituciją, 

atsakingą už jūrininkystės klausimų sprendimą.  

Nors IMO atlieka daugybę funkcijų (iš kurių esminės buvo paiminėtos), institucijos 

pagrindinis tikslas – balanso tarp pakrantės ir vėliavos (valstybės, kurioms priklauso laivai) 

valstybių išlaikymas. Nors Jūrų teisės konvencijoje IMO tiesiogiai paminėta tik vieną kartą, 

tačiau taip pat ne kartą minima „kompetentinga tarptautinė organizacija“, kurios tikslas 

užtikrinti jūrininkystės saugumą, efektyvumą ir jūrų taršos prevenciją bei kontrolę, taigi, 

šiuo atveju, tokia organizacija ir yra IMO.120  

Grįžtant prie teorinių principų, IMO (kaip ir AT) yra mediatorė, leidžianti pasiekti 

gerus bendradarbiavimo rezultatus ir užtikrinti valstybių interesų įgyvendinimą. Tačiau 

rezultatai, kurie yra pasiekiami per šias institucijas, taip pat yra žemesniojo lygio politikos 

(low politics) klausimas ir, nors AT „svoris“ ir paskirtis, teoriškai, nuo IMO skiriasi, kalbant 

                                                 
115 Ten pat, str. 199 ir 200. 
116 Ten pat, str. 63.1 ir 65. 
117 Ten pat, str. 98.2. 
118 „The Ilulissat Declaration“, Arctic Ocean Governing Conference, Ilulissat, Greenland, 2008. 
119 Arctic Council, „Status in Implementation of the AMSA 2009 Report Recomendations“, 2015. 
120 Gaetano L., „The International Maritime Organization and the Law of the Sea“, The IMLI Manual on 
Internatonal Maritime Law: The Law of the Sea, Oxford University Press, 2014. 
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apie Arkties valstybių bendradarbiavimą, jų probleminės sritys iš esmės sutampa. Vienas iš 

esminių, tyrimui svarbių principų, yra abipusis AT bei IMO ryšys su UNCLOS: šios 

institucijos viena kitą papildo ir sudaro sudėtingą valstybių tarpusavio priklausomybės ryšį. 

Nors šie empiriniai duomenys, remiantis teorija, įrodo valstybių bendradarbiavimą bei mažą 

konflikto tikimybę (bei tokio scenarijaus neracionalumą), svarbu aptarti ir bendradarbiavimą 

(ar jo nebuvimą) sprendžiant militarizacijos, valstybės saugumo klausimus. Nors A5 

valstybės Illulisat deklaracijoje įsipareigojo laikytis IMO bei AT nurodytų gairių bei skatina 

jų laikytis ir kitus politinius veikėjus, toliau tyrime dėmesys skiriamas Arkties penketo 

dialogui, siekiant ištirti, ar šiame forume svarstomi aukštesniosios politikos klausimai (jei 

ne, tai kodėl), ir kokia to reikšmė. 

3.1.4.  A5 forumas 

 

A5 formato veikla formaliai nėra institucija: savarankiškai, be forumą sudarančių 

valstybių, jis neegzistuoja, nėra formalios, ar pastovios administracinės struktūros, o 

susitikimai vyksta tik esant reikalui susitarti tiksliniu klausimu (ad hoc principu).121 Šio 

formato susitikimai įgavo reikšmę po Illulisat deklaracijos, sukeldami nuogąstavimus iš 

nepakviestų trijų Arkties valstybių, bei AT stebėtojų statusą turinčių regiono vietinių 

gyventojų grupių (svarbu paminėti, kad pirmasis susitikimas įvyko reaguojant į Čilinganovo 

inicijuotą Rusijos vėliavos įsmeigimą Šiaurės poliuje). Maža to, šiame formate priimami 

sprendimai neretai turi ir tiesioginę įtaką interesams veikėjų, negalinčių atstovauti savo 

pozicijos. JAV ir Kanados pozicija tokios kritikos kontekste – AT tampa per daug politizuota, 

besikišanti į šalių interesus Arktyje organizacija, kas, atsižvelgiant į A5 klube kylančius 

klausimus yra netikslinga ir turėtų būti sprendžiama tik tarp tiesiogiai susijusių (Arkties 

penketo) valstybių.122 Panašią idėją išsakė ir Sergej Lavrov, Rusijos federacijos Užsienio 

Reikalų Ministras, sakydamas, kad A5 valstybės turi „specialią atsakomybę <...> regiono 

reikalų būsenai“.123 

 Kaip jau minėta, dėl ad hoc principo ir forumo pobūdžio, jo veikla nėra intensyvi: 

iki tyrimo atlikimo datos įvyko tik trys reikšmingi susitikimai (2008 m. Ilulissat, Grenlandija; 

2010 m. Chelsea, Kanada; 2015 m. Osle, Norvegijoje). Tiesa, šiuose susitikimuose, 

                                                 
121 Kuersten A., „The Arctic Five Versus the Arctic Council: Brefing note“, Arctic Yearbook, 2016. 
122 Steinberg P. E., Tasch J., Gerhardt H., Contesting the Arctic: politics and imaginaries in the Circumpolar 
North, London and New York. 2015, p.11-12. 
123„Outcome of the Second Ministerial Meeting of the Arctic Ocean Coastal States, Chelsea, Canada, Press 
Release,” The Embassy of the Russian Federation in Canada, 2010. 
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atsižvelgiant į oficialiai pateikiamas deklaracijas, taip pat esminiai buvo žvejybos (ir kt. 

ekonominio pobūdžio) ir teisinės bazės, reguliuojančios Arkties regioną, nutarimai 

(tradicinio karinio saugumo, ar karinio reguliavimo klausimų darbotvarkėse nebuvo).124 

Tokie sprendimai priimti A5 formate, kadangi svarstytini ir AT, svarstant pastarojoje jau turi 

remtis Arkties penketo pozicija.125 Pažymėtina, kad, galiausiai, komercinė žvejyba regione 

buvo suspenduota, Arkčiai tampant pirmuoju objektu, kuriame moksliniams tyrimams, 

bendru susitarimu, suteikiama pirmumo teisė, uždraudžiant didžiąją dalį ekonominės 

veiklos.126 

Visgi tiriant bendradarbiavimą Arktyje, A5 formatas yra itin naudingas. Analogiškai 

teorijoje išdėstytiems bendradarbiavimo privalumams, šis tarpvalstybinis forumas leidžia 

šalims pasiekti maksimalios naudos greičiausiu įmanomu keliu, palengvina derybas, leidžia 

valstybėms geriau atstovauti savo interesus. Žiūrint iš šios perspektyvos, dėl mažo narių 

skaičiaus (ir, atitinkamai, mažesnio atstovavimo) ir yra pasiekiamas efektyvumas, kurio 

daugeliu atvejų negalėtų pasiūlyti AT. Dėl šios priežasties ir žuvininkystės klausimas A5 

forume buvo išspręstas nedelsiant (vieno susitikimo metu), nepaisant to, kad jau kurį laiką 

buvo svarstomas ir AT.127 

Kitas itin reikšmingas aspektas – Arkties penketas neturi Otavos deklaracijos 

analogijos, todėl nėra apribotas jokių taisyklių, būdingų AT. A5 forume gali būti 

sprendžiami absoliučiai bet kokio pobūdžio klausimai, jei tik tam yra valstybių-narių 

poreikis. Kadangi AT įstatuose aukštesniojo lygio politikos klausimai išskirti kaip 

nesvarstytini, būtent Arkties penketas, esant poreikiui, gali derėtis ir saugumo ar karinio 

reguliavimo srityse. Iki šiol, remiantis oficialiomis deklaracijomis, šie klausimai tiesiogiai 

svarstyti nebuvo, kas, atsižvelgiant ir į A5 Arkties strategijų gaires, leidžia daryti išvadą, kad 

valstybės net nemato poreikio ar problemos, kurią reikėtų spręsti. Karinių klausimų, nors, 

įprastai, ne tradicinių sprendimui, buvo įkurtos net kelios, skirtingu tvarumu kintančioje 

tarptautinėje aplinkoje pasižymėjusios institucijos: Arkties Pakrantės Apsaugos Forumas 

(Arctic Coast Guard Forum) ,Arkties kariuomenių vadų susitikimas (ar analogiškų pareigų 

                                                 
124Kuersten A., „The Arctic Five Versus the Arctic Council: Brefing note“, Arctic Yearbook, 2016 p. 390. 
125 Ten pat, p. 392. 
126 Hoagh H., „Nations agree to ban fishing in Arctic Ocean for at least 16 years“, Science, 2017. 
http://www.sciencemag.org/news/2017/12/nations-agree-ban-fishing-arctic-ocean-least-16-years, žiūrėta: 
2017-12-20. 
127 Ten pat, p. 392. 
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atstovo, angl. Arctic Defence Chiefs) bei kiti šiuos klausimus sprendę forumai, kurių veiklą 

galima laikyti bendradarbiavimo aukštesniosios politikos srityje apraiškomis.  

3.1.5. Karinio bendradarbiavimo apraiškos 

 

Karinio bendradarbiavimo klausimas Arktyje yra gana problematiškas: tarptautinės 

politikos pokyčių kontekste išlikusios organizacijos, kuri spręstų tradicinius karinio 

saugumo klausimus nėra. Tačiau tai nereiškia, kad nėra institucijos, kuri darytų vienokią, ar 

kitokią įtaką Arkties kariniam reguliavimui bei A5 valstybių tarpusavio sąveikai karinėje 

srityje. Pagrindinė iš jų – NATO, tačiau ją reikėtų vertinti gana kritiškai ir dviprasmiškai: 

nors ji užtikrina karinį bendradarbiavimą tarp keturių blokui priklausančių valstybių, tačiau 

ir kelia įtampą valstybių-narių ir Rusijos.128  Taip pat reikėtų kelti klausimą, ar NATO 

reikšmė Arktyje apskritai susijusi tiesiogiai su regionu, ar tai yra, iš esmės, Rusijos ir aljanso 

narių santykių atspindys apskritai.129  Tuo tarpu Arkties pakrantės apsaugos forumas ir 

Arkties gynybos ministrų susitikimas yra išskirtinės, regiono karinės srities klausimus 

svarstančios institucijos, todėl jų reikšmę reikėtų aptarti detaliau. 

Arkties gynybos ministrų susitikimuose 2012 m. ir 2013 m. dalyvavo visos A5 

valstybės (susitikimas vyko A8 formate), tačiau 2014 m., po Krymo aneksijos, vyko be 

Rusijos atstovų. 130  Per du susitikimus buvo pasiekti bendradarbiavimo susitarimai dėl 

karinės paramos regiono civilinėms-ekonominėms struktūroms, 131  susitarimas stiprinti 

bendradarbiavimą atliekant regiono stebėjimą bei didinant bendrų karinių pratybų skaičių132 

ir, galiausiai, buvo sukurta bendra jūrų saugumo informacijos sistema (Maritime Safety & 

Security Information System). Nors šie susitikimai (A5 formate) nutrūko po įvykių Ukrainoje, 

priežastinio ryšio egzistavimą įrodyti būtų gana sunku, kadangi svarstytini klausimai ir 

problemos buvo išspręstos Šie susitikimai nebuvo įsprausti į griežtos darbotvarkės rėmus – 

vyko laisvai, ad hoc principu, o Arkties militarizacija bei nesutarimai dėl teritorijų ir 

naudingųjų resursų, dar funkcionuojant šiam forumui, medijoje jau buvo vaizduojami kaip 

                                                 
128 Haftendorn H., „NATO and the Arctic: Is the Atlantic Alliance a Cold War Relic in a Peaceful Region Now 
Faced With Non-Military Challenges?” European Security, Vol. 20, No. 3, 2011, p. 341–342. 
129 Smith-Windsor Brooke A., Putting the ‘N’ Back into NATO: A High North Policy Framework for the Atlantic 
Alliance?, NATO Defense College Research Division, No. 94, 2013, p. 5 
130 Regehr E., Jackett M., Circumpolar Military Facilities of the Arctic Five, The Simons Foundation, 2017, p. 
88. 
131 „General Natynczyk and fellow northern Chiefs of Defence discuss shared Arctic interests”, DND News 
Release, 2012. 
132 Ball F., Newman L., Pauser D., Povlock M., Shaffer S., „Emerging National Security Challenges of the Arctic 
Region: Actors, Drivers, and Scenarios“, RAND, 2014. 
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artėjančio konflikto ir kylančios įtampos indikatoriai.133 Po Krymo aneksijos mažiausiai 

tvarus tarptautinės politikos pokyčiams buvo susitarimas dėl dažnesnių bendrų karinių 

pratybų Arktyje. 

Arkties Pakrantės Apsaugos Forumas (toliau – APAF) įkurtas jau po Ukrainos įvykių, 

2015 m., jame taip pat dalyvauja visos A8 valstybės. 134  Ši institucija, kurios tikslai ir 

sprendžiami klausimai yra susiję tiek su žemesniąja, tiek su aukštesniąja politika, išsilaikė 

net konfrontacijos tarp Rusijos ir Vakarų kontekste (o 2016 m. net gilino bendradarbiavimą, 

priėmė naujus susitarimus). 135  Šis forumas yra viena iš institucijų, kuri civilinius-

ekonominius Arkties valstybių interesus jungia su kariniu sektoriumi, taip bent iš dalies 

įrodanti tiek karinio bendradarbiavimo egzistavimą bei tvarumą kintančioje tarptautinėje 

sistemoje, tiek karinio komponento pritaikymą ekonominės veiklos apsaugojimui, tarp A5 

valstybių. 

Arkties Saugumo Pajėgų Apskritasis Stalas (Arctic Security Forces Roundtable) yra 

dar viena, ne tradicinius saugumo iššūkius sprendžianti institucija. Jos pagrindiniai iššūkiai 

analogiški, kaip ir APAF, skiriasi tik tai, kad šiuo atveju šalis atstovauja aukščiausio lygio 

kariuomenių ir pajėgų vadai, o formatas neapima visų A8 valstybių.136 Šiuo atveju Rusija 

taip pat nedalyvauja nuo 2014 m., tačiau, atsižvelgiant į saugumo kryptį ( tradicinių karinio 

saugumo klausimų institucija nesprendžia), kuri yra analogiška APAF, šis faktas reikšmingų 

išvadų apie bendradarbiavimą regione daryti neleidžia. Apibendrinant bendradarbiavimą 

karinėje srityje, nors jis vyksta net per kelias institucijas, tačiau įprastai yra sietinas tik su 

netradiciniais saugumo klausimais, kuriuos reikėtų priskirti prie žemosios politikos sričiai 

(APAF laikytinas išimtimi). Tačiau, jei tiesiogiai saugumo ir militarizacijos klausimai nėra 

sprendžiami, nors tam yra visos sąlygos (nei dalyvaujant, nei nedalyvaujant išvardintuose 

forumuose Rusijai, jų sprendimo darbotvarkėse nebuvo, taip pat jie nebuvo svarstomi A5 

formate, kuris turi visas galimybes spręsti ir tokio pobūdžio problemas), reikėtų kelti 

                                                 
133 Evans G., „Is a new cold war brewing in the Arctic?“, Army Technology, Analysis, 2017. http://www.army-
technology.com/features/featureis-a-new-cold-war-brewing-in-the-arctic-5710896/, žiūrėta: 2017-11-19. 
134 Braynard K., “Establishment of the Arctic Coast Guard Forum,” Coast Guard Compass, 2015, 
http://coastguard.dodlive.mil, žiūrėta: 2017-11-19. 
135 Sevunts L., „Arctic nations deepen Coast Guard cooperation,” RCINet, 2016, 
http://www.rcinet.ca/en/2016/06/10/arctic-coast-guar-forum-nations-deepen-cooperation/, žiūrėta: 2017-
11-20 
136 Mulvihll M., „Leaders from 11 nations meet to discuss Arctic Security“, United States European 
Command, Germany, 2015. 
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klausimą, ar to reikia ir kokia būtų to prasmė (bei kam to reikia, jei pačios A5 šalys prasmės 

imtis šių klausimų vis dar nemato)? 

3.1.6. Ar Arkčiai reikalingas karinis bendradarbiavimas? 

 

Argumentas, kad tradicinio karinio bendradarbiavimo nebuvimas po Krymo 

aneksijos ir Rusijos militarizacija leidžia identifikuoti kylančią įtampą regione, nepaaiškina, 

kodėl tokio bendradarbiavimo nebuvo ir prieš Ukrainos įvykius, nors Rusijos militarizacija 

prasidėjo kiek anksčiau (net dabartinė Arkties karinės struktūros reforma buvo priimta dar 

2013 m. ir nebuvo kvestionuota kitų A5 valstybių, nors po 2014 m. įvykių viešajame 

diskurse konstruojamas požiūris į tai kiek pasikeitė). 137  Pačios Arkties valstybės šių 

klausimų spręsti nebando, neįvardija to kaip problemos ar prioriteto, tačiau tiek viešajame, 

tiek akademiniame diskurse, tai įvardijama kaip rimtas bendradarbiavimo trūkumas.138 

Esminis faktas yra tas, kad ši diskusija paremta prieštaringais argumentais: bandoma 

spręsti problemą, kuri neegzistuoja. 139  Iki šiol Arkties valdysena buvo stabili ir be 

institucijos, kuri užsiimtų karinio saugumo srities kontrole, o kvietimai kurti tokį organą 

visada apeliuoja į ateitį, kuri yra nenuspėjama. Kitas klausimas, kurį reikia kelti, ar 

veiksminga būtų tokia institucija karinio konflikto (ar arti to esančios būsenos) atveju? 

Praktika rodo, kad kilus konfliktui tarp šalių (tarkime, tarp Arkties valstybių, tačiau dėl 

įvykių, pavyzdžiui, Ukrainoje) institucijos, kurių pareiga spręsti karinius klausimus, įprastai 

būna pirmos, kurių veikla suspenduojama.140 Jei tokia institucija kaip AT būtų sprendus ir 

karinius klausimus, tikėtina, kad Arkties bendradarbiavimas Ukrainos įvykių kontekste būtų 

nutrūkęs (arba patyręs reikšmingesnius nuostolius). Tuo tarpu institucijos, kurių 

dienotvarkėje aukštosios politikos klausimai nėra sprendžiami, yra daug tvaresnės ir leidžia 

bendradarbiauti žemesniojo lygio politikos srityje, be jokių esminių pokyčių (o tai 

atitinkamai teigiamai veikia ir valstybių dialogą karinėje srityje).141 Apibendrinant, galima 

daryti išvadą, kad karinės kontrolės klausimus sprendžiančios institucijos įprastai yra 

kontraproduktyvios. Galiausiai, toks, be jokios būtinybės sukurtas organas, galėtų sukurti 

                                                 
137 Käpylä J., Mikkola H., „On Arctic Exceptionalism: Critical Reflections in the Light of The Arctic Sunrise Case 
and the Crisis in Ukraine“, The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki, 2015, p.12. 
138Rahbek-Clemmensen J., „Ukraine crisis Interferes with Arctic cooperation“, DIIS, 2015. 
https://www.diis.dk/en/research/ukraine-crisis-interferes-with-arctic-cooperation, žiūrėta: 2017-11-20. 
139 Stephen K., „An Arctic Security Forum? Please, no!“, The Arctic Institute, 2016. 
https://www.thearcticinstitute.org/an-arctic-security-forum-please-dont/, žiūrėta: 2017-11-20. 
140Stephen K., „An Arctic Security Forum? Please, no!“, The Arctic Institute, 2016. 
https://www.thearcticinstitute.org/an-arctic-security-forum-please-dont/, žiūrėta: 2017-11-20. 
141 Ten pat. 
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problemą, kurios dabar nėra: valstybių saugumo klausimai būtų svarstomi, tam nesant 

poreikio, kišantis į šalių saugumo klausimą, taip galimai be svaraus pagrindo sukuriant 

nepasitikėjimo atmosferą ir karinio saugumo problemą ten, kur jos nebuvo.142 

Arkties atveju, remiantis empiriniais duomenimis, karinę kontrolę vykdanti 

institucija nėra reikalinga (ar bent nebūtina): tai rodo tiek neišreikštas A5 valstybių poreikis 

kurti tokią instituciją, tiek tvarus ligšiolinis bendradarbiavimas kintančiame tarptautiniame 

kontekste, tiek vykstantis gana plataus masto bendradarbiavimas sprendžiant ne tradicinius 

saugumo iššūkius, kurie neretai apima valstybių karinį kontingentą ir leidžia valstybėms 

gauti maksimalią bendradarbiavimo Arktyje naudą, kurios beveik nepaveikė apskritai 

pablogėję santykiai tarp Rusijos ir Vakarų valstybių. Remiantis tyrimo atlikimo metu 

surinktais empiriniais duomenimis galima teigti, kad tradicinio karinio reguliavimo 

institucija Arktyje yra tiesiog nereikalinga: šiuo metu tam nėra poreikio (o tokiam poreikiui 

atsiradus, jau yra institucijų, tinkamų tokiam dialogui). 

Rusijos ir kitų A5 valstybių karinis (ne)bendradarbiavimas, kita vertus, turi ir gana 

reikšmingą trūkumą: po Ukrainos įvykių Rusijai nebedalyvaujant Arkties Saugumo Pajėgų 

Apskritojo Stalo ir Arkties Gynybos Ministrų forumuose, bei suspenduojant bendras regiono 

karines pratybas tarp NATO ir Rusijos, Vakarų iniciatyva buvo nutraukti gana simboliniai, 

tačiau reikšmingą sąsają tarp A5 valstybių teikę santykiai.143 Kita vertus, tai tik dar kartą 

įrodė karinio ir kitų bendradarbiavimo formų atskyrimo naudą, kadangi, nepaisant Rusijos 

veiklos suspendavimo šiuose forumuose, tiek jau priimti susitarimai, tiek bendradarbiavimas 

visose likusiose institucijose, išliko nepakitę. Galiausiai, šioje srityje reikėtų išskirti APAF: 

išlikęs bendradarbiavimas įrodo, kad Arkties regiono santykiai nėra paremti tik draugo-

priešo paradigma, priešingai, randamas balansas, tarp adekvačios reakcijos į Rusijos 

veiksmus Ukrainoje ir pragmatiško karinio bendradarbiavimo užuomazgų, kurių ištakos 

susijusios su daugelį metų vykusiu sprendimų priėmėjų politinės socializacijos procesu.144 

Šiame poskyryje buvo apžvelgtos pagrindinės Arkties valdyseną apibrėžiančios 

institucijos. Nors vienareikšmiškai teigti, kad jos apima ir išpildo visas tarptautinės politikos 

sritis, bei pilnai patenkina visus valstybių poreikius regione negalima, tačiau 

                                                 
142 Stephen (140 išnaša). 
143 Groenning R., „Why military security should be kept out of the Arctic Council“, The Arctic Institute, 2016. 
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144 Østhagen A., „Coast Guard Cooperation with Russia in the Arctic“, The Arctic Istitute, 2016. 
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bendradarbiavimas yra gana plataus masto ir pakankamai išplėtotas, kad atitiktų teorijoje 

išskirtus teiginius bei Arktį leistų identifikuoti kaip taikos ir valstybių bendradarbiavimo, o 

ne karine galia paremtų disputų regioną. Tai bus įrodinėjama, pirmiausiai, pademonstruojant 

Arktyje esantį plataus masto valstybių kompleksinės tarpusavio priklausomybės (complex 

interdependance) tinklą, aptariant ir prielaidą, kad A5 valstybės tiesiog priklauso nuo kitų 

(co-dependant) dėl išskirtinių Arkties geografinių ir klimato sąlygų. Taip pat, bus aptariami 

kiti, pagal teoriją, bendradarbiauti skatinantys veiksniai, toki kaip efektyviausias ir 

lengviausias konsensuso radimas, lengvas derybų procesas, visapusiškai naudingi 

sprendimai. 

 

3.2. Kompleksinė tarpusavio priklausomybė Arktyje 

 

Po Krymo aneksijos rezonanso Rusijos ir Vakarų valstybių santykių plotmėje, 

Arkties atvejis išsiskyrė, kaip, didžiąja dalimi, negatyvių pokyčių nepaveiktas regionas 

(žemosios politikos srityje bendradarbiavimas išliko nepakitęs, o tyrimo atlikimo metu – jau 

gilesnis, nei iki Krymo aneksijos, dėl pasirašytų papildomų susitarimų mokslinio 

bendradarbiavimo srityje). Vienas iš būdų paaiškinti tokį fenomeną – iki 2014 m. Arktyje 

jau buvo pasiektas aukštas valstybių tarpusavio priklausomybės lygis. 145  Tokiai 

priklausomybei egzistuoti, remiantis teorija, turi būti išpildytos (arba atitikti didžiąja dalimi) 

trys pagrindinės charakteristikos: problemų hierarchijos nebuvimas priimant sprendimus (tai 

yra, politinė darbotvarkė neapribojama klausimų sprendimo eiliškumo tvarka – yra keli 

veikimo kanalai, per kuriuos vienu metu gali būti sprendžiamos problemos, taip padidinant 

sistemos efektyvumą), tarpvyriausybinių ir tarptautinių ryšių egzistavimas ir minimali (arba 

neegzistuojanti) karinės jėgos panaudojimo grėsmė.146 Arkties atveju, šie principai buvo 

išpildyti dar iki įvykių Ukrainoje, todėl užtikrina valstybių bendradarbiavimą, o regioną 

išskiria kaip gana unikalų Rusijos ir Vakarų bendradarbiavimo, išlikusio pakitusioje 

tarptautinėje aplinkoje, objektą.  

Vienas iš šios koncepcijos principų, aiškinančių bendradarbiavimo Arktyje tvarumą, 

jau buvo aptartas, apžvelgiant institucijas: esant atskiroms karinio, ekonominio ar 

aplinkosauginio bendradarbiavimo institucijoms (ar tiesiog atitinkamo klausimo pagrindu 

                                                 
145 Byers M., „Crises and international cooperation: An Arctic case study“, International Relations, SAGE, 
2017, p. 1-28. 
146 Keohane R. O., Nye Joseph S., „Power and Interdependence“, New York, Harper Collins, 1989, p. 270. 
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vykstančiam dialogui), vienos bendradarbiavimo srities suspendavimas (šiuo atveju – 

karinio saugumo) neturi įtakos (arba veikia minimaliai) bendradarbiavimą kitose srityse.147 

Remiantis surinktais empiriniais duomenimis, Arkties atveju tai ir buvo vienas svarbiausių 

principų. AT įstatuose kaip nesvarstytini išskirti karinio saugumo klausimai, bei kitų 

tvarumą kintančioje tarptautinėje aplinkoje įrodžiusių institucijų dėmesio sutelkimas 

išimtinai į žemesniosios politikos klausimus, leido išvengti karinio bendradarbiavimo 

suspendavimo įtakos kitoms sritims. Negana to, dėl valstybių tarpusavio priklausomybės 

Arkties saugumo užtikrinimo klausimu, išliko ir ne tradicinius karinius iššūkius 

sprendžiantis APAF, bei paieškos ir gelbėjimo, ekologinių katastrofų likvidavimo 

susitarimai. 

Svarbias tyrimui įžvalgas padaryti leis ir tarpusavio priklausomybės koncepcijos, 

kuri buvo pabrėžta teorijoje, taikymas karinei sričiai: strateginė ginkluotė taip pat yra ir 

tarpusavio priklausomybę skatinantis veiksnys. Be jau minėtos strateginės ir geografiškai 

reikšmingos regiono vietos, Arktis, iki 2014 m. jau buvo ir reikšmingos apimties karinio 

bendradarbiavimo objektas, kurio dalis buvo santykių, susijusių su strateginės branduolinės 

ginkluotės vystymu regione, atsiradimas. Šalys dar iki įvykių Ukrainoje tapo priklausomos 

tarpusavyje, dėl užtikrinto abipusio susinaikinimo (MAD) galimybės (taigi, šiuo atveju, tai 

interpretuojama ne tik kaip įprasta atgrasymo priemonė), kuri buvo papildyta ir kariniu 

bendradarbiavimu kitose srityse: komunikacija, veiksmų koordinavimu ir bendromis 

pratybomis.148 Toks karinio bendradarbiavimo reiškinys sukūrė terpę politinei socializacijai, 

naujų tarpvyriausybinių ryšių atsiradimui, dar labiau sumažino branduolinių ar konvencinių 

karinių pajėgumų panaudojimo grėsmę. 149  Taigi, net nutrūkus tiesioginiam kariniam 

bendradarbiavimui, šalys vis dar yra susiję dėl politinio elito socializacijos (šis veiksnys dėl 

žmogiškojo faktoriaus yra mažiausiai tvarus ir patikimas, tačiau iki šiol, turėjo apčiuopiamą 

teigiamą įtaką valstybių bendradarbiavimui)150 ir yra tarpusavyje priklausomos dėl abipusio 

karinio atgrasymo. 

Valstybių tarpusavio santykiuose realistinis karinės galios aspektas sprendžiant 

nesutarimus regione iki šiol taip pat neatsispindėjo: vienintelis disputuotinas sausumos 

                                                 
147 Keohane Robert O., Nye Joseph S., „Power and Interdependence“, 2nd ed., New York, Harper Collins, 
1989, p 75-84.  
148 Byers M., „Crises and international cooperation: An Arctic case study“, International Relations, SAGE, 
2017, p. 9. 
149 Ten pat, p. 9-10. 
150 Ten pat, p. 9-11. 
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plotas – 1.3 kvadratinių kilometrų dydžio sala, dėl kurios nesutaria Danija ir Kanada,151 o 

visa kita užimančių vandens plotų valdysenos klausimai sprendžiami remiantis tarptautine 

teise, be jokios tiesioginės karinio elemento įtakos. Taip pat pažymėtinas Rusijos ir 

Norvegijos teritorinio disputo sprendimas Barenco jūroje: buvo sutarta plotą pasidalinti į dvi 

beveik lygias dalis, nepaisant reikšmingo karinės galios skirtumo tarp šalių. 152  Nors 

neoliberaliojo institucionalizmo taikymui Arkties regione galima rasti trūkumų, jie nėra itin 

reikšmingi. Tokius trūkumus, pavyzdžiui militarizaciją, galima būtų aiškinti, pavyzdžiui, 

kaip realizmo objektą, tačiau tai ir paaiškintų tik išimtis, bei jų pagrindu žiniasklaidoje (ir 

jos interpretacijomis grįstuose moksliniuose tyrimuose) daromus hipotetinius scenarijus, 

nepaisant realios bendradarbiavimu grįstos Arkties politinės sistemos. 

Po Krymo aneksijos, atitinkant tradicines realistines prognozes, buvo suspenduota 

didžioji karinio ir ekonominio bendradarbiavimo dalis. Tačiau kitose srityse 

bendradarbiavimas išliko, todėl, atsižvelgiant į pristatytą empirinę medžiagą, galima teigti, 

kad, nepaisant santykių suspendavimo šiose reikšmingose srityse, realistinių argumentų 

„svoris“ vis dar išlieka ženkliai mažesnis, nei kompleksinės tarpusavio priklausomybės ir 

neoliberaliojo institucionalizmo taikymo atveju. Vienas iš pagrindinių kontrargumentų – dėl 

viso militarizacijos konteksto bei regiono specifikos (klimatas, geografinės sąlygos ir .t.t.), 

karinio elemento klausimas Arktyje apskritai yra minimalios reikšmės.153 Trumpai tariant, 

regiono geografinė specifika ne tik daro valstybes vieną nuo kitos priklausomas, bet ir 

nulemia konflikto tikimybės menkumą. 

Ekonominio bendradarbiavimo tarp Vakarų ir Rusijos suspendavimas Arktyje taip 

pat gali būti laikomas viena iš Ukrainos įvykių rezonanso pasekmių. Vienas iš sankcijų 

Kremliui rezultatų buvo ir priverstinis Exxon projekto, vykdyto kartu su Rosneft Rusijos 

teritorijoje įšaldymas.154 Tačiau jei ekonominio bendradarbiavimo objektas yra kitos A5 

šalies teritorijoje, toks bendradarbiavimas tarp šalių nėra ribojamas. Arkties ekonominių 

ryšių silpnėjimas parodo pakitusią Vakarų valstybių ir Rusijos santykių dinamiką, tačiau šie 

pokyčiai atsispindėjo ir Arktyje, neindikuodami reikšmingų pokyčių pačiame regione. 

                                                 
151 Byers M., International Law and the Arctic, Cambridge University Press, 2013, p. 10-16. 
152 Stokke S. O., „Enviromental Security in the Arctic“, International Journal, 2011, p. 841. 
153 Flake L. E., „Contextualizing and Disarming Russia‘s Arctic Security Posture“, The Journal of Slavic Military 
Studies, 2017, p. 17-29. 
154 Holter M., „Exxon, Rosneft Scrap Arctic Deals as Russia Sanctions Bite“, Bloomberg, 2014. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-01/exxon-rosneft-scrap-arctic-contracts-as-russia-
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Taip pat svarbus aspektas yra ir valstybių priklausomybė viena nuo kitos (co-

dependence). Šis aspektas skiriasi iš esmės, kadangi jis paremtas ne tik daugelio 

tarpvalstybinių ryšių regione egzistavimu, tačiau pabrėžia ir faktą, kad Arktyje nei viena A5 

valstybė negali visiškai įgyvendinti savo interesų, nebendradarbiaudama su kitomis 

valstybėmis.155 Pavyzdžiui, regione įvykus ekologinei katastrofai (žinoma, priklausomai 

nuo masto), nei viena valstybė atskirai negalėtų jos likviduoti, todėl šalys priverstos 

bendradarbiauti: pasirašytas ekologinių nelaimių likvidavimo susitarimas, vykdomos 

bendros pratybos (kurios yra dalis išlikusio netradicinių kariuomenės užduočių pagrindu 

vykstančio bendradarbiavimo). Analogiška situacija yra ir su paieškos ir gelbėjimo 

misijomis, navigacijos sistemomis Arktyje ir net su teritoriniais pareiškimais (šiuo atveju 

tokią priklausomybę galima rasti tiek A5 valstybėms nekvestionuojant tarptautinės teisės, 

siekiant užtikrinti sau jau priskirtų teritorijų statuso pastovumą, tiek A5 valstybių tarpusavio 

priklausomybėje, nenorit sudaryti sąlygų ne A5 valstybėms siekti regiono teritorijų 

kontrolės)156. 

Nei vienu iš šių atvejų valstybių tarpusavio priklausomybė nėra primetama per jėgą: 

net jei dėl vienų, ar kitų priežasčių valstybė nenorėtų bendradarbiauti, vien faktas, kad 

renkasi šį kelią rodo, kad yra matoma to nauda. Valstybių priklausomybė (co-dependence) 

jau savaime įrodo, kad bendradarbiauti atitinkamoje srityje yra naudinga. Taigi, remiamasi 

prielaida, kad Arkties valstybės racionaliai siekia maksimalios naudos, kurios negali pasiekti 

savarankiškai, todėl tarpusavyje bendradarbiauja, o visa tai įprastai vyksta per institucijas. 

Tuo tarpu tradicinio karinio saugumo srityje priklausomybės nėra, kadangi nesant 

ginkluotam konfliktui (ar jo tikimybei) Arkties valstybėms nėra būtinybės bendradarbiauti 

šioje srityje (valstybių priklausymas viena nuo kitos tradicinio karinio saugumo srityje galėtų 

būti analizuojamas iš A5 narių priklausančių NATO ir Rusijos santykių potencialaus 

konflikto atveju perspektyvos, tačiau šiame tyrime surinkti empiriniai duomenys leidžia šio 

aspekto nesvarstyti, dėl jo mažos reikšmės, analizuojant vien Arkties atvejį).157 

Tarpvyriausybinių ryšių išplėtojimas ir politinio elito socializacija taip pat turėjo 

gana reikšmingą vaidmenį išlaikant bendradarbiavimą Arktyje po Ukrainos įvykių. Karinėje 

srityje tokie elito ryšiai ir bendradarbiavimo tradicijos, kaip jau minėta, prisidėjo prie 
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sąlyginai gerų santykių išlaikymo, bei bendradarbiavimo ne tradicinėse karinio saugumo 

srityse išlaikymo. Kiek reikšmingesnis atvejis – Vyriausiųjų Arkties pareigūnų susitikimas 

– vyksta du kartus per metus, veiklos pobūdžiui nekintant ir Rusijos-Vakarų santykių 

atšalimo kontekste. Šie valstybių deleguojami diplomatai sudaro epistemologinę 

bendruomenę:158 jie asmeniškai pažįsta vienas kitą, puikiai supranta AT misiją ir gaires, yra 

suinteresuoti jų atstovaujamoms šalims naudingo bendradarbiavimo išsaugojimu. 

Sprendžiant teritorinius nesutarimus taip pat atsiranda papildomi tarpvyriausybiniai ryšiai: 

kadangi teritoriniai pareiškimai iš esmės yra techninio pobūdžio objektas, šių klausimų 

sprendimu užsiima valstybių deleguoti ekspertai, taip vėl gi palengvinant šio klausimo ir kitų 

kylančių problemų diferenciaciją. Todėl net klausimai, kurių sprendimas politiškai nėra 

malonus, gali būti išspręsti sprendimų priėmėjams jau gavus bendras ekspertų išvadas 

atitinkamu klausimu. Politiniai ryšiai yra svarbūs tiek kaip papildomas dialogo ir abipusio 

supratingumo garantas, tiek kaip dar vienas faktorius, kuriantis sudėtingą ir tvarų valstybių 

tarpusavio priklausomybės modelį. 

Politinės darbotvarkės nustatymas (šiuo atveju esminė institucija – AT) taip pat 

atitinka kompleksinės tarpusavio priklausomybės principus. Kaip jau buvo minėta, 

pagrindiniai spręsti klausimai daugiausiai rėmėsi į žemosios politikos paradigmą: buvo 

sprendžiamos bendros problemos, siekiama išnaudoti galimybes, norint gauti naudos, o 

karinio saugumo iššūkiai vis dar nėra laikomi spręstina problema (tuo labiau, aspektu, 

diktuojančiu Arkties valstybių politinių darbotvarkių gaires). Arkties tarybos darbotvarkės 

priėmimo procesas ir toliau išlieka ne priverstinio pobūdžio tačiau vis dar išlieka 

funkcionalus: tai parodo ir faktas, kad Rusija patvirtino tiek 2015 m. pirmininkavusios JAV, 

tiek 2017 m. pirmininkauti pradėjusios Suomijos programas (tai tik dar kartą įrodo ir 

bendradarbiavimo tvarumą Arktyje).159  

Šiuo atveju taip pat pažymėtinas faktas, kad Arkties valstybėms nesilaikant tokių 

tarptautinio reguliavimo gairių ir savo tikslus bandant pasiekti naudojant realistinės galios 

projekciją, jos, parodydamos kad nesutinka su tarptautinės teisės normomis, anot Michael 

Byers, „atidarytų Pandoros skrynią“, leisdamos trečiosioms šalims įsikišti į regiono teritorijų 

kontrolės diskursą. Tai leistų reikšti teises ir į A5 valstybių IEZ, kuriose ir yra absoliuti 

dauguma numatomų naudingųjų išteklių ir pagrindiniai numatomi Šiaurės-Rytų ir Šiaurės-
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Vakarų laivininkystės keliai. Šioje vietoje dar kartą pažymėtina ir valstybių priklausomybė 

tarpusavyje (co-dependence), kuri net ir tokį destruktyvų šalies elgesį (nebent, analizuojant 

absoliučiai hipotetinius scenarijus, kuriuose suyra egzistuojantys aljansai ir, pavyzdžiui, A5 

valstybėms naudojant realistinę galią ir išstumiant iš regiono, pavyzdžiui, Daniją, o toks, ar 

panašus scenarijus, šiuo momentu yra visiškai nerealistiškas, neturi jokio loginio pagrindo), 

neleistų pasiekti savo tikslų, dėl nepakankamų pajėgumų veiklos vykdymui regione. 

Galiausiai, būtų gana sunku ir identifikuoti, ko tokiu atveju valstybė (ar jų grupė) regione 

siektų apskritai ir kiek to siekti įmanoma, kadangi neretai žiniasklaidoje kuriant hipotetinius 

scenarijus, taip pat pamirštama, kad ginkluotas konfliktas Arktyje ties ja nesibaigtų, tai 

reikštų karą tarp atitinkamų valstybių.160 

Kompleksinės tarpusavio priklausomybės koncepcija leidžia įžvelgti dabartinės 

politinės situacijos Arktyje ištakas ir raidą, kurių rezultatas – regiono tarpvalstybiniuose 

santykiuose bendradarbiavimas vis dar išlieka esminiu elementu. Galima daryti išvadą, kad 

vienas iš esminių veiksnių, skatinusių valstybių kompleksinės tarpusavio priklausomybės 

(complex interdependence) atsiradimą ir tvarumą, buvo valstybių priklausomybė viena nuo 

kitos (co-dependence). Tai reiškia, kad net ir atšalus santykiams tarp valstybių visur kitur, 

Arktyje valstybės ne tik mato naudą, kurios savarankiškai pasiekti negalėtų, bet ir negali 

bendradarbiavimo suspenduoti visiškai, nes yra per daug priklausomos viena nuo kitos. 

Tokia priklausomybė taip pat duoda naudą, kurios individualiai pasiekti galimybių nebūtų. 

Konflikto scenarijus (ar suspenduotas bendradarbiavimas likusiose srityse) yra visiškai 

hipotetinio pobūdžio ir neturi jokio loginio, racionalaus pagrindo tokio veiksmo 

paaiškinimui. 

3.3. Sprendimų priėmimo efektyvumas Arktyje 

 

Aiškinant kompleksinės tarpusavio priklausomybės atsiradimo procesą buvo įrodyta, 

kad valstybės bendradarbiauja (per institucijas, ar dvišalio monologo keliu), nes tai yra 

naudingiausias kelias, leidžiantis pasiekti geriausių rezultatų. Tačiau tam, kad sprendimai ar 

gairės būtų naudingi visoms valstybėms, jie turi būti priimami derybų keliu, randant 

konsensusą. Bendradarbiavimui Arktyje tai yra vienas iš iššūkių, kadangi toks sprendimų 

priėmimo procesas įprastai užtrunką ilgą laiko tarpą (ypatingai AT), taip neretai užkertant 

                                                 
160 Pincus R., Ali H. Saleem, „Have you been to The Arctic? Frame theory and the role of media coverage in 
shaping Arctic discourse“, Polar Geography, 2016, p. 83-97. 

 



52 

 

kelią valstybių interesui problemas išspręsti greitai ir efektyviai. Sprendimų priėmimo 

efektyvumą Arktyje taip pat paaiškina kompleksinės tarpusavio priklausomybės modelis. 

Arkties penketo susitikimai šiame kontekste galėtų būti įvertinti gana dviprasmiškai: 

nors leidžia greitai ir efektyviai priimti naudingiausius sprendimus A5 lygyje, kelia ir 

prieštaringus į šį forumą nepatenkančių AT narių (ir organizacijų, kurios taip pat svarbios, 

nes suteikia galimybę valstybių elito socializacijai) vertinimus. Kita vertus, kalbant apie 

bendradarbiavimo tvarumą regione ir atsižvelgiant į tai, kad militarizacijos Arktyje 

klausimas tiesiogiai aktualus tik A5 valstybėms, tokio forumo egzistavimas atmeta dar vieną 

priežastį kilti realistinio pagrindo konfrontacijai (sprendimus priimant vien tik AT, A5 

valstybėms būtų sunkiau užtikrinti efektyvų specifinių problemų sprendimo procesą, dėl 

dalyvių, kurių atitinkami klausimai tiesiogiai neliečia, bei dėl AT nuostatų, ribojančių 

diskutuotinų klausimų pobūdį).161  Taip pat, kadangi AT yra konsensuso radimu grįsta 

organizacija, susidaro situacija, kai Arkties valstybės turi beveik veto teisei prilygstančią 

galią, kurią galima vertinti gana dviprasmiškai: jos naudojimas regione, priklausomai nuo 

situacijos, tiek apsunkina sprendimų priėmimo procesą, tiek išlaiko pasitenkinimą tokiu 

procesu, nesudarant sąlygų vienai ar kelioms valstybėms nepriimtinų normų ar taisyklių 

patvirtinimui (pavyzdžiui ES kaip AT stebėtojos statuso atmetimas, dėl interesų, 

susikertančių su Kanados, žvejybos srityje).162 

Viena iš sudedamųjų bendradarbiavimu grįsto Arkties išskirtinumo priežasčių – 

egzistuoja daugybė institucijų, per kurias galima efektyviai priimti sprendimus: tiek 

svarstant sąlyginai mažos reikšmės politinėje darbotvarkėje numatytus klausimus, tiek, esant 

reikalui, ad hoc principu susirinkus A5 valstybių pareigūnams, norint nedelsiant rasti išeitį 

atitinkamu klausimu. Šiuo atveju, toks institucijų, teikiančių galimybę tarpvalstybiniam 

dialogui kompleksiškumas, taip pat leidžia valstybėms išlaikyti dialogą kintančioje 

tarptautinėje aplinkoje, ar tiesiog užstrigus deryboms, pavyzdžiui AT, priimti sprendimą A5 

formate (ar bet kuriame kitame, priklausomai nuo klausimo pobūdžio), taip išlaikant 

valstybių interesą klausimus spręsti bendradarbiavimo keliu. Taigi, kompleksinė tarpusavio 

priklausomybė ne tik gali funkcionuoti dėl efektyvaus derybų proceso, tačiau ir pačio derybų 

proceso efektyvumui sąlygas suteikia kompleksinė valstybių priklausomybė Arktyje. Toks 

sprendimų priėmimo ir tarpusavio priklausomybės ryšys leidžia padaryti dar vieną įžvalgą, 

                                                 
161 Exner-Pirot H., Murray R., W., „Regional Order in the Arctic: Negotiated Exceptionalism“, Arctic 
International Relations in a Widened Security Perspective, Politik, Copenhagen, 2017, p. 47-64. 
162 Käpylä J., Mikkola H., „On Arctic Exceptionalism: Critical Reflections in the Light of The Arctic Sunrise Case 
and the Crisis in Ukraine“, The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki, 2015. 
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atsakant į klausimą, kodėl bendradarbiavimo (ir atitinkamai tarpusavio priklausomybės) 

lygis regione vis dar kyla, nepaisant egzistavimo faktorių, kurie vienareikšmiškai 

prognozuotų priešingą scenarijų.163 Tai parodo teigiamus bendradarbiavimo rezultatus, jo 

naudą, paaiškina, kodėl A5 valstybės, nepaisant atšalusių tarpusavio santykių, Arktyje 

sugebėjo išsaugoti beveik nepakitusią, visapusiškai naudingus rezultatus pasiekti leidžiančią, 

bendradarbiavimu, ne konfliktu paremtą kompleksinės tarpusavio priklausomybės 

koncepcijos pagrindu veikiantį valdysenos modelį. 
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Išvados 

1) Viešajame žiniasklaidos diskurse įprastai vaizduojamos konfrontacijos arba 

karinio konflikto tikimybė Arktyje egzistuoja, tačiau yra minimali ir hipotetinė. 

Neigiama, regione konfliktą įžvelgti leidžianti perspektyva, remiasi pavieniais 

faktais, neatsižvelgiant (ar atsižvelgiant tik iš dalies, ten kur „patogu“, siekiant 

pagrįsti savo nuomonę) į bendrą kontekstą. Nors patys faktai ir parenkami teisingai 

(pavyzdžiui teritoriniai disputai dėl naudingųjų išteklių), įprastai ignoruojama reali 

to fakto reikšmė šalių santykiams (šiuo atveju – absoliuti dauguma naudingųjų 

išteklių yra nedisputuotinose teritorijose). Buvo nustatyta, kad valstybės neturi jokio 

loginio pagrindo Arktyje eiti į konfrontaciją, o karinis konfliktas nėra realistiškas ir 

valstybės jo atveju galėtų tik prarasti, o ne gauti naudos. Taip pat, buvo parodytas 

vidaus ir užsienio politikos maišymas, bandant pagrįsti Arkties, kaip konfrontacijos 

objekto, statusą. Tai atsispindi kalbant apie A5 valstybių politiką regione, pavyzdžiui, 

JAV neratifikuotą UNCLOS arba Rusijos interesus kontroliuoti Šiaurės Rytų 

laivininkystės kelią: šie faktai, nors, kaip buvo įrodyta, yra iš esmės vidaus politikos 

klausimai, įprastai žiniasklaidoje taip pat vaizduojami kaip konfrontacijos Arktyje 

indikatoriai. Nors ir egzistuoja įtampos židiniai (militarizacija bei dalies karinio ir 

ekonominio bendradarbiavimo suspendavimas), kadangi valstybės iki šiol elgiasi 

pakankamai konstruktyviai, regiono valdysena yra paremta bendradarbiavimu.  

2) Arkties regiono valdysena yra paremta daugiausiai efektyviu 

bendradarbiavimu leidžiančiu pasiekti maksimalios naudos. Nors 

bendradarbiavimu paremtuose santykiuose Arktyje galima įžvelgti spragų (tiek 

kalbant apie sritis, pavyzdžiui, karinio bendradarbiavimo suspendavimą, tiek apie 

efektyvumą, kuris dabartinėje sistemoje taip pat vertinamas nevienareikšmiškai), tai 

vis tiek išlieka efektyviausiu keliu valstybėms pasiekti savo tikslų regione, kuriuo, 

bent iki šiol, ir eina visos A5 valstybės. Arktis išsiskiria tuo, kad kintančioje 

tarptautinėje aplinkoje valstybės tęsia bendradarbiavimą, kurio naudingumas buvo 

įrodytas remiantis teorijoje išskirtiems, bendradarbiauti skatinantiems veiksniams, 

pritaikant empirinius duomenis. Arkties valstybėms dabartinė sistema ne tik leidžia 

pasiekti asmeninės naudos, bet ir užkerta kelią trečiosioms šalims legaliai įsikišti į 

regiono valdysenos klausimą. Konfrontacijos arba konflikto atveju pažeidus 

tarptautinę teisę ir parodžius kad jos vienaip ar kitaip nepaisoma, regione valstybių 
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kontroliuojamos teritorijos taip pat taptų niekiam nepriklausančiomis (trečiosios 

šalys tai galėtų traktuoti kaip laisvuosius vandenis), taip dar labiau komplikuojant 

hipotetinę galimybę, savo tikslų siekti naudojant karinę galią, ar tiesiog nepaisant 

dabartinių teisinių normų ir susitarimų. Tai reiškia, kad bendradarbiavimas ne tik 

duoda naudą – jis ir apsaugo A5 valstybes išorinės įtakos, daro jas mažiau 

pažeidžiamas, užtikrinant savo interesus.  

3) Rusijos karas prieš Ukrainą bendradarbiavimo Arktyje nenutraukė dėl šalių 

kompleksinės tarpusavio priklausomybės, tačiau turėjo ir pakankamai 

reikšmingus neigiamus padarinius. Vienas iš esminių teiginių, kuris remiasi ir į 

antrąją išvadą – A5 valstybės dar iki Krymo aneksijos buvo pasiekusios aukštą 

kompleksinės tarpusavio priklausomybės lygį, kuris ir leido išlikti tik minimaliai 

pakitusiems valstybių santykiams regione. Tam reikšmingas faktorius yra ir co-

dependence (valstybių priklausomybė viena nuo kitos) koncepcija, kurios reikšmė 

regione yra paremta sudėtingomis geografinėmis ir klimato sąlygomis. Net 

suspendavus didžiąją dalį karinio bendradarbiavimo, A5 valstybės vis dar priverstos 

išlaikyti dialogą ne tradiciniais kariniais klausimais, kadangi yra priklausomos viena 

nuo kitos, norint užtikrinti infrastruktūros ir savo, ar trečiųjų šalių piliečių saugumą 

regione. Taip pat, karinėje srityje egzistuoja JAV (kaip NATO bloko narės) ir Rusijos 

garantuoto abipusio susinaikinimo pagrindu paremta tarpusavio priklausomybė, kuri 

militarizacijos mastus regione leidžia dar kartą įvertinti kaip mažareikšmius A5 

valstybių santykiams Arktyje. Taigi, kompleksinė tarpusavio priklausomybė ne tik 

leidžia išlaikyti aukštą bendradarbiavimo ir institucionalizacijos lygį, bet ir stipriai 

sumažina karinės galios, kaip politikos įrankio, panaudojimo galimybes ir tikimybę. 

4) Tyrimo atlikimo metu Arktyje vyrauja bendradarbiavimu grįsti santykiai tarp 

valstybių, tačiau yra potencialią grėsmę regione indikuojantys faktoriai, 

neleidžiantys situacijos vertinti vienareikšmiškai teigiamai. Buvo nustatyta, kad, 

paaiškinti Arkties valdysenos modeliui, tinkamiausias yra neoliberaliuoju 

institucionalizmu grįstas bendradarbiavimas tarp valstybių, išskiriantis šiuos 

veiksnius: kompleksinę tarpusavio priklausomybę, lengvą bei efektyvų derybų 

(sprendimų priėmimo) procesą ir visapusišką naudą, paremtą valstybių 

priklausomybe (co-dependence). Realistinio pagrindo argumentai (militarizacija, 

teritoriniai disputai, naudingųjų iškasenų ir laivininkystės kelių kontrolės klausimas, 

dalies karinio bei ekonominio bendradarbiavimo suspendavimas po 2014 m. įvykių 

Ukrainoje) įprastai konstruojami arba interpretuojant atskirus faktus, nepaisant 
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konteksto, arba darant prielaidą, kad valstybės elgsis ne racionaliai. Nors ir yra 

potencialių įtampos židinių, kurie vienaip ar kitaip gali sukelti rimtesnes pasekmes 

(konfrontaciją, ar konfliktą tarp A5 valstybių), tai yra paremta bandymu nuspėti ateitį: 

tyrimo atlikimo metu tokios interpretacijos realios situacijos neatitinka. Arktis šiuo 

metu yra išskirtinis, bendradarbiavimo tvarumu bei minimaliais pokyčiais kintančių 

tarptautinių santykių (tarp Rusijos ir Vakarų valstybių) kontekste pasižymintis 

regionas. Tokį statusą paaiškina teorijoje išskirtų veiksnių, iš kurių esminis – 

kompleksinės tarpusavio priklausomybės, bei jos teikiamos naudos – pagrindimas 

empiriniais duomenimis, bendradarbiavimą kritiškai vertinančių argumentų 

dekonstravimas bei sąlyginai menkos jų reikšmės parodymas ir, galiausiai, išskirtinė 

regiono geografinė ir klimato situacija, kuri turi itin didelę reikšmę, dabartinės 

regiono situacijos susidarymui ir jos tvarumui. 
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Rekomendacijos 

Atlikus tyrimą, galima teikti šias empirines ir teorines rekomendacijas tolimesniems 

tyrimams, kartu pripažįstant šio tyrimo, kaip ir bet kurio, galimai, kito, spragas: 

1) Reikėtų ištirti Arkties regiono reikšmę, kai tyrimo objektas yra ne pati Arktis, o 

santykiai tarp atitinkamų valstybių, šį regioną analizuojant tik kaip vieną iš 

nepriklausomų kintamųjų. Neretai tyrime buvo randama argumentų aktualumo stoka, 

tiriant vien Arkties regioną, todėl būtų gana tikslinga atlikti didesnio masto tyrimą, 

kuris apimtų ir kitus, šiam tyrimui neaktualius, priežastinius ryšius ir tarptautinės 

politikos esamais ar galimais pokyčiais grįstas implikacijas. Toks tyrimas, 

pavyzdžiui, leistų ištirti regiono militarizacijos, kaip potencialaus destabilizuojančio 

faktoriaus kitoje vietoje (vienas iš scenarijų – Rusijos Arkties laivyno 

perdislokavimas į Baltijos regioną esant konfrontacijai) galimybę. Toks tyrimas 

leistų valstybių vykdomą politiką regione ištirti žvelgiant iš platesnės perspektyvos, 

kas leistų giliau suprasti pačio Arkties regiono reikšmę. 

2) Rekomenduotina ištirti valstybių, turinčių stebėtojų statusą Arkties Taryboje 

interesus (tokia tyrimo kryptis savaime yra labai plati, tačiau, atsižvelgiant į atliktą 

tyrimą, tikslinga būtų ištirti kokia valstybių-stebėtojų įtaką bendradarbiavimui 

Arktyje, tiek tiriant jų veiklą AT, tiek santykius su atitinkamomis A5 valstybėmis 

arba jų grupėmis). Šis aspektas yra gana svarbus, kadangi tokių interesų analizė leistų 

arba dar labiau sutvirtinti Arkties, kaip bendradarbiavimo objekto poziciją, arba 

priešingai, parodytų dar vieną bendradarbiavimui grėsmę keliantį faktorių (grėsmė, 

šiuo atveju, būtų ir bandymas vienaip ar kitaip sumažinti bendradarbiavimo lygį). 

Nors tyrime buvo iš esmės apsiribota hipoteze, kad valstybės-stebėtojos stiprina A5 

valstybių bendradarbiavimą dėl galimybės įsikišti į teritorijų ir resursų dalybas 

Arkties pakrantės valstybėms pažeidus tarptautines teisės normas, nebuvo 

analizuojama ko šios valstybės siekia ir kokiais būdais. Jei tyrime būtų padaryta 

išvada, kad naudingiausias AT stebėtojų statusą turinčioms valstybėms būtų 

dabartinės, bendradarbiavimu grįstos santvarkos, suardymas, ar net leistų įžvelgti 

tokių veiksmų apraiškas, tai leistų kitaip įvertinti tiek šių valstybių reikšmę 

bendradarbiavimui, tiek Arkties regionui apskritai. Kita tokio tyrimo kryptis galėtų 

būti A5 valstybių bendradarbiavimo su valstybėmis-stebėtojomis reikšmė regione 

(pavyzdžiui, Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimo galimybė Arktyje, atsakant į 
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klausimą, ar netaptų Rusija nebepriklausoma nuo kitų A5 valstybių, bei ištirti kitų 

galimų dvišalių santykių variacijų reikšmę regione). 

3) Atlikti konstruktyvistinę analizę, siekiant nustatyti Arkties saugumizavimo 

egzistavimą, arba jo nebuvimą. Buvo nustatyta, kad komunikaciniame sektoriuje 

neretai perdedama ir sugrėsminta regiono situacija, remiantis pavienių faktų šališka 

interpretacija. Buvo parodyta, kad tai skleidžia iš esmės klaidingą informaciją, kuri 

daro įtaką ir akademiniam Arkties valdysenos klausimo diskursui. Tačiau trūksta 

informacijos, kiek tokia komunikacija padarė įtakos sprendimų priėmėjams, kiek tai 

prisidėjo (ir ar prisidėjo) prie Arkties klausimo aktualizavimo ir, galiausiai, jei tai 

vyko (priklausomai nuo valstybės) – A5 veikėjų Arkties 

saugumizavimo/sugrėsminimo. 

4) Teorinis modelis nurodė gaires empirinių duomenų analizei bei tyrimo krypčiai. Jis 

taip pat, leido iš dalies paaiškinti bendradarbiavimo lygį mažinančius veiksnius 

(pavyzdžiui militarizaciją ir karinio bendradarbiavimo nebuvimą, grindžiant tuo, kad 

esant kompleksinei tarpusavio priklausomybei karine galia spręsti santykius beveik 

nėra galimybės, o karinio bendradarbiavimo nebuvimas leido išsaugoti santykius 

visose kitose srityse). Tačiau vienas iš trūkumų aiškinant konkrečiai Arkties atvejį – 

kaip pagrindinė bendradarbiavimo naudos ir kompleksinės tarpusavio 

priklausomybės priežastis, kuri nėra tiesiogiai įvardijama teorijoje – 

liberali/pliuralistinė valstybių priklausomybė viena nuo kitos (co-dependence). Nors 

neoliberaliojo institucionalizmo teorija ir paaiškina visą dabartinės sistemos 

funkcionavimą ir jo susidarymo loginį pagrindą, dėl išskirtinio Arkties geografinio 

statuso tarptautinių santykių kontekste, prigimtinė priežastis, kuria iš esmės yra 

paremta valdysenos sistema, teorijoje nėra išskirta. Todėl rekomenduotina 

analizuojant Arkties regioną teorinį modelį papildyti valstybių priklausomybės nuo 

kitų veiksniais. 
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