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Consiliul Nord-Atlantic (The North Atlantic Council) al NATO (North Atlantic Treaty 
Organisation), care se va reuni mâine la București, la nivelul miniștrilor de externe ai aliaților, este 
organismul instituționalizat prin Articolul 9 al Tratatului, cu scopul de a dezbate și stabili 
modalitățile de transpunere în fapt a prevederilor acestui tratat. Iar în cazul concret de mâine, de a 
dezbate și stabili modalitățile de transpunere în fapt a noii concepții strategice a Alianței, adoptată 
de același Consiliu Nord-Atlantic, întrunit atunci, în iunie, la nivelul șefilor de state și de guverne 
aliate (adică la vârf = summit).
Pentru necunoscători și pentru neatenți, putem menționa aici, ca într-o paranteză, că Consiliul Nord-
Atlantic se întrunește săptămânal sau imediat, de câte ori este nevoie, la nivelul reprezentanților 
permanenți, precum și de două ori pe an, sau oricând este nevoie, la nivelul miniștrilor de externe și 
(separat) ai apărării, din statele membre ale Alianței.
În spatele și în pregătirea oricărei reuniuni a Consiliului, în orice format, se desfășoară o muncă 
inteligentă, asiduă și minuțioasă (până la nivel de virgulă), dusă de personalul permanent al 
misiunilor la Cartierul General (Headquartes) al NATO, precum și de diplomații, militarii și 
funcționarii de stat din capitale, muncă fără de care luarea prin consens a deciziilor, pe timpul 
reuniunilor Consiliului, nu ar fi practic posibilă. 
Am făcut această paranteză deoarece sunt încă mulți români care gândesc kremlinez despre NATO. 
În sensul în care ei cred ceea ce spune Kremlinul, inculsiv prin gura lui Putin, criminalul de război, 
că NATO nu ar fi altceva decât curtea din spate a Americii, în care Washington D.C. ordonă, iar toți 
ceilalți execută. Așa cum era cu Tratatul de la Varșovia, unde Moscova (în rolul de Capitală a 
Uniunii Sovietice și nu de Capitală a RSSF Ruse) ordona ce avea chef, iar toate celelalte capitale, 
inclusiv București, cu Ceaușescu în frunte, executau fără cârtire.
Desigur că pe agenda reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la București, la nivelul miniștrilor de 
externe, se va afla și un puntaj (adică mai mult de un punct) despre războiul Rusiei asupra Ucrainei.
Bănuiesc că se vor lua decizii privind, pe de o parte, asistența pe care NATO o va da Ucrainei, 
pentru atenuarea crizei umanitare generate de Moscova, prin crimele de război deliberate, săvârșite 
aspura populației, obiectivelor și infrastructurii civile, în prag de iarnă. 
Și pe de cealaltă parte, se vor adopta noi măsuri cu caracter militar, atât pentru sprijinirea efortului 
ucrainienilor, de a-și apăra cu arma în mână patria, cât și pentru întărirea în continuare a așa-zisului 
flac estic al Alianței, mai ales prin descuajarea oricăror intenții moscovite, de a lovi hibrid 
(convențional militar Rusia nu are capacități de lovire cu succes a niciunui aliat) statele aliate din 
prima proximitate, respectiv Țările Baltice, Polonia și România. Și în curând Finlanda.
NATO ar dori cu siguranță să facă mai mult. Ar dori (și ar avea toate capabilitățile necesare să o 
facă) cu siguranță să intervină militar în război și să curme definitiv posibilitatea Rusiei de a mai 
lovi obiective civile și de a mai anihila elemente de civilizație occidentală, din națiunea ucraineană.
Dar NATO nu poate face ce și-ar dori, în interiorul actualei ordini mondiale, edificată pe Carta 
Națiunilor Unite. 
Ca să intervină, NATO are neapărată nevoie de un mandat. Dar, atâta timp cât agresorul criminal de 
război este membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, este exclus ca acel Consiliu de 
Securitate să dea cuiva vreun mandat de acțiune militară împotriva sa.
Este drept că, în alte cazuri, NATO a acționat fără mandat ONU, dar a făcut-o în interiorul Cartei și 
cu argumente de urgență umanitară, ONU fiind doar notificată, prin secretarul său general. În cazul 
Ucrainei însă nu este posibil, deoarece Putin a amenințat cu folosirea armei nucleare, dacă ar 
interveni militar cineva din afară, în favoarea guvernului de la Kiev.
Situația este similară cu cea a polițistului care ar trebui să intervină pentru curmarea unei serii de 
crime, dar nu o poate face fără încălcarea legii, deoarece criminalul este cel care ar trebui să îi dea 
polițistului mandatul de arestare a sa.
Situație evident paradoxală, creată în mod intenționat de Moscova, care denunță actuala ordine 
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mondială ca fiind caducă și inoperabilă, dar se prevalează în același timp de prevederile acestei 
ordini mondiale, pentru a preveni orice ripostă internațională la agresiunea și crimele sale.
Toată lumea civilizată este de acord că soluția la această situație, care pune în cumpănă viața a 
milioane de civili nevinovați și neînarmați, din Ucraina, stat independent și suveran, fondator al 
ONU, este izolarea în continuare a Federației Ruse. Până acolo unde va deveni o nouă Coree de 
Nord, mult mai extinsă teritorial și ceva mai populată.
Iar izolarea în continuare a Rusiei ar putea fi un punct pe agenda Consiliului Nord-Atlantic, întrunit 
la București, în formatul miniștrilor de externe.
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