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ABSTRACT: This article is concerned with the influence of the issue of environmental safety in
the Arctic on the relations between the Kingdom of Norway and the Russian Federation.
Basic documents that determine the environmental protection policy of the two countries as
well as the areas of the most visible bilateral collaboration (marine resources conservation in
the Arctic, ensuring nuclear safety in the region, combating air pollution, eliminationof
chemical weapons) have been discussed. Additionally, the actions taken by the governments
in Moscow and Oslo for ensuring environmental safety in the Arctic have been analyzed.

Wraz z dynamik¹ przemian stosunków miêdzynarodowych zmienia siê przestrzenny zakres definiowania problemu bezpieczeñstwa. Do niedawna bezpieczeñstwo ekologiczne by³o czêsto bagatelizowane i spychane na margines zainteresowania spo³ecznoci miêdzynarodowej. W chwili obecnej staje siê jednym
z g³ównych czynników zmiany w stosunkach miêdzynarodowych. Zapewnienie
bezpieczeñstwa ekologicznego wymaga spe³nienia dwóch przes³anek  ochrony
rodowiska naturalnego i rozs¹dnego korzystania z zasobów naturalnych. Niezbêdna jest tak¿e kooperacja, zarówno w skali narodowej, jak te¿ regionalnej
i wiatowej  np. w likwidacji skutków katastrof ekologicznych i cywilizacyjnych, rozwijaniu wymiany bezpiecznych technologii i systemów monitoringu
zagro¿eñ ekologicznych, czy wreszcie wspó³pracy naukowo-technicznej.
Rosyjsk¹ politykê wobec Dalekiej Pó³nocy definiuje zatwierdzony 18 wrzenia 2008 r. przez prezydenta Dmitrija Miedwiediewa dokument zatytu³owany
Podstawowe za³o¿enia polityki Federacji Rosyjskiej wobec Arktyki do roku 2020
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i w dalszej perspektywie. Za kluczow¹ uznaje on eksploatacjê zasobów naturalnych oraz wykorzystanie potencjalnych szlaków handlowych. Ma to w przysz³oci wzmocniæ pozycjê Federacji Rosyjskiej na arenie miêdzynarodowej,
w zwi¹zku z tym Moskwa traktuje Dalek¹ Pó³noc jako element gry geopolitycznej (Osica 2010, 2122). W tym kontekcie problemy ekologii schodz¹ na dalszy plan, chocia¿ w dokumencie zapisano, i¿ nale¿y chroniæ ró¿norodnoæ biologiczn¹ arktycznej fauny i flory, a tak¿e rodowisko naturalne w warunkach
zwiêkszonej eksploatacji gospodarczej i wiatowych zmian klimatycznych, ale
wszystko to z uwzglêdnieniem interesu narodowego Federacji Rosyjskiej.
Wspominano równie¿ o koniecznoci utylizacji okrêtów z napêdem atomowym
oraz odpadów przemys³owych. W dokumencie tym nie zosta³y jednak wymienione ¿adne pañstwa, z którymi Rosja powinna wspó³pracowaæ w kwestii Arktyki (Îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé 2008).
20 lutego 2013 r. prezydent W³adimir Putin podpisa³ Strategiê rozwoju strefy arktycznej Federacji Rosyjskiej i zapewnienia bezpieczeñstwa narodowego do
roku 2020. Dokument jest dwukrotnie obszerniejszy ni¿ ten z roku 2008, jednak
je¿eli chodzi o sprawy ekologii, ró¿nice s¹ niewielkie. Symptomatyczny mo¿e
byæ spadek ochrony rodowiska z trzeciego na czwarte miejsce wród priorytetów Rosji w Arktyce  g³ówny nacisk zosta³ po³o¿ony na wszechstronny rozwój
spo³eczno-gospodarczy i stworzenie nowoczesnej infrastruktury, co w wielu wypadkach mo¿e kolidowaæ z celami ekologów (Ñòðàòåãèÿ 2013).
Norwegia, podobnie jak Finlandia, Szwecja czy Dania, nie postrzega Dalekiej Pó³nocy jako ród³a si³y, które pozwoli jej odgrywaæ rolê potêgi regionalnej.
Uwa¿a ona, i¿ rosn¹ce zainteresowanie Rosji Arktyk¹ jest raczej zagro¿eniem
ni¿ szans¹ dla roli Oslo w regionie (Osica 2010, 2627). Za³o¿enia norweskiej
polityki wobec Dalekiej Pó³nocy zawiera rz¹dowy dokument zatytu³owany Strategia dla Dalekiej Pó³nocy z grudnia 2006 r. W kontekcie Rosji jest w nim
wyranie zaznaczone, ¿e bez wspó³pracy z tym krajem rozwi¹zanie wyzwañ
w wielu dziedzinach nie bêdzie mo¿liwe (The Norwegian 2006, 9). Rz¹d
norweski zapowiada³ intensyfikacjê wspó³pracy w dziedzinie ochrony rodowiska morskiego oraz obszarów po³o¿onych blisko wspólnej granicy i wykaza³
gotowoæ poniesienia wydatków zwi¹zanych z monitorowaniem stanu rodowiska. Jako g³ówne ród³o problemów zosta³o wskazane zanieczyszczenie rodowiska w wyniku dzia³alnoci gospodarczej i wojskowej. W Oslo wyra¿ono
zaniepokojenie aktywnoci¹ przemys³u ciê¿kiego na pó³wyspie Kola, zanieczyszczeniami trafiaj¹cymi do Arktyki z Rosji Pó³nocno-Zachodniej, funkcjonuj¹cymi lub ju¿ zamkniêtymi reaktorami atomowymi (zw³aszcza produkcj¹ energii elektrycznej w przestarza³ych Kolskiej i Leningradzkiej Elektrowni Atomowej). W³adze Norwegii zainteresowane by³y miêdzynarodow¹ wspó³prac¹
w tej dziedzinie w regionie, ale zdaj¹c sobie sprawê z zagro¿eñ p³yn¹cych ze
strony wschodniego s¹siada, deklarowa³y du¿e zaanga¿owanie bezporednie we
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wspó³pracê z Rosj¹, zw³aszcza w zapewnianiu bezpieczeñstwa j¹drowego,
a tak¿e wspieraniu wykorzystywania alternatywnych róde³ energii (The Norwegian 2006, 4748). Znacz¹c¹ wagê Oslo przywi¹zywa³o do zrównowa¿onego
zarz¹dzania zasobami Morza Barentsa, w czym du¿¹ rolê odgrywaæ mia³a Mieszana Norwesko-Rosyjska Komisja Rybo³ówstwa (NRKR), której zadaniem
by³o ustalanie limitów po³owowych i ich podzia³ miêdzy Rosjê, Norwegiê oraz
pañstwa trzecie (The Norwegian 2006, 5152).
Kwestie ochrony rodowiska czêsto s¹ poruszane w trakcie spotkañ polityków obydwu stron. Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ dla stosunków norwesko-rosyjskich w XXI w. by³a wizyta D. Miedwiediewa w Oslo wiosn¹ 2010 r.
Rosyjski prezydent spotka³ siê wówczas m.in. z premierem Jensem Stoltenbergiem. Po spotkaniu, odbytym 27 kwietnia, obydwaj politycy wydali wspólne
owiadczenie, w którym nie pominiêto tak¿e spraw zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska. Podkrelono znaczenie dalszej wspó³pracy w tej dziedzinie, koordynowanej przez Rosyjsko-Norwesk¹ Komisjê ds. Ochrony rodowiska (RNKO),
zw³aszcza ochrony rodowiska morskiego, ska¿enia radioaktywnego, zmian klimatu, zachowania ró¿norodnoci biologicznej, zmniejszenia zanieczyszczenia
(Ñîâìåñòíîå 2010). 15 wrzenia dosz³o do ponownego spotkania polityków
w Murmañsku, podczas którego m.in. omówiono stan stosunków dwustronnych
 wród priorytetów znalaz³a siê tak¿e ochrona rodowiska (Äîãîâîð 2010).
Problematyka ekologii by³a poruszana podczas wszystkich spotkañ na
szczeblu rz¹dowym czy ministerialnym, czêsto dyskutowano zw³aszcza na temat
utylizacji odpadów promieniotwórczych (patrz np. Russian Minister 2006;
Transcript 2009; Âûñòóïëåíèå 2014).
Zagadnienie ochrony rodowiska podejmowane jest tak¿e na forum organizacji miêdzynarodowych, zw³aszcza regionalnych. Mo¿na tu wymieniæ Radê
Arktyczn¹ czy Radê Morza Barentsa. Poniewa¿ licz¹ one niewielu cz³onków, s¹
czêsto miejscem prowadzenia rozmów dwustronnych. Jednak nale¿y stwierdziæ,
i¿ forum tych organizacji czêciej jest wykorzystywane przez Moskwê do budowania pozytywnego wizerunku (np. poprzez zobowi¹zanie do ochrony rodowiska w regionie) czy realizacji w³asnych interesów geopolitycznych ni¿ faktycznego zaanga¿owania w rozwi¹zywanie problemów ekologicznych (Jarocki
2011, 67).
Du¿¹ rolê w polityce Oslo odgrywa kwestia ochrony zasobów morskich
Arktyki. Norwegia i ZSRR ju¿ w kwietniu 1975 r. podpisa³y porozumienie
o utworzeniu NRKR, której celem mia³o byæ racjonalne zarz¹dzanie zasobami
rybnymi Morza Barentsa i Morza Norweskiego. Od momentu powstania Komisja Rybo³ówstwa (której pierwsze posiedzenie odby³o siê w styczniu 1976 r.)
zajmuje siê kwestiami zwi¹zanymi z zastrze¿eniem kwot minimalnych i wspólnym zarz¹dzaniem ¿ywymi zasobami morskimi, regulacj¹ wielkoci oczek
w sieci, wymogiem korzystania z krat sortuj¹cych w trawlerach i wprowadzeniem
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monitoringu satelitarnego po³owów oraz statków transportowych. Jednym z jej
najwa¿niejszych zadañ by³o ustalanie wielkoci ca³kowitej po³owów dorsza, plamiaka i gromadnika  uznanych za wspólne zasoby  oraz podzia³u limitów
miêdzy ZSRR a Norwegiê. W zasadzie do upadku ZSRR dyskusje podczas
spotkañ NRKR koncentrowa³y siê na wysokoci limitów po³owowych oraz wielkoci oczek w sieciach. Moskwa, eksploatuj¹ca wówczas ³owiska Afryki Zachodniej i Ameryki Po³udniowej, d¹¿y³a do minimalizowania kwot po³owowych, co nie le¿a³o w interesie Oslo. Norwegia chcia³a zwiêkszenia oczek
w sieciach, na co trudno by³o uzyskaæ radzieck¹ (a obecnie rosyjsk¹) zgodê,
poniewa¿ w rosyjskiej czêci akwenu ryby s¹ mniejsze. W latach 90. XX w.,
gdy strona rosyjska zaczê³a przywi¹zywaæ du¿o wiêksz¹ wagê do po³owów
w Arktyce, dosz³o do sporu z Norwegami, którzy w zasadzie zgodzili siê
z opiniami wiata naukowego, i¿ nale¿y ostro¿nie eksploatowaæ zasoby morskie,
i zabiegali o ustalenie kwot po³owowych zgodnie z zaleceniami Miêdzynarodowej Rady Badañ Morza (ICES). Pod adresem Oslo, które rozpoczê³o sztuczn¹
hodowlê dorsza, zaczê³y w zwi¹zku z tym padaæ oskar¿enia o próby utrzymania
po³owów tej ryby na niskim poziomie, aby ceny wiatowe nie uleg³y obni¿eniu.
Norwegia, nie chc¹c dopuciæ do zerwania wspó³pracy, godzi³a siê na rosyjskie
¿¹dania, w zwi¹zku z czym przyjmowane limity po³owowe przekracza³y zalecenia ICES, osi¹gaj¹c w 2000 r. rekordow¹ ró¿nicê (zalecane 110 tys. ton, limit
395 tys.).
Norwegia nie mia³a zaufania do przekazywanych przez stronê rosyjsk¹ danych dotycz¹cych wielkoci po³owów, oskar¿aj¹c j¹ o systematyczne przekraczanie limitów. System monitoringu nie spe³nia³ swojej roli, poniewa¿ czêæ
po³owów trafia³a bezporednio do Danii, Hiszpanii, Holandii, Portugalii czy
Wielkiej Brytanii. W zwi¹zku z tym rz¹d w Oslo od 2002 r. podj¹³ wysi³ki, aby
oszacowaæ rzeczywist¹ wielkoæ po³owów na Morzu Barentsa. W du¿ej mierze
w³anie dziêki norweskim danym Miêdzynarodowa Rada Badañ Morza oceni³a,
i¿ w 2002 r. nieudokumentowane po³owy dorsza w pó³nocnej Arktyce wynios³y
90 tys. ton, a w 2005 r. ju¿ 156 tys. ton. Rosyjskie instytucje zajmuj¹ce siê
rybo³ówstwem nie zgadza³y siê z norweskimi danymi, twierdz¹c, i¿ problem
nie jest a¿ tak powa¿ny, i jesieni¹ 2006 r. owiadczy³y, ¿e rosyjskie po³owy
przekracza³y w ostatnich latach limity jedynie o 2030 tys. ton rocznie (Hønneland 2007, 911). Jednak od roku 2006, kiedy wed³ug danych ICES nieudokumentowane po³owy dorsza spad³y o 57% w porównaniu z rokiem wczeniejszym, sytuacja systematycznie siê poprawia³a; w 2009 r. nawet nie wyczerpano
limitu.

Problem bezpieczeñstwa ekologicznego w Arktyce w stosunkach rosyjsko-norweskich

103

Tabela 1. Po³owy dorsza na Morzu Barentsa w latach 20002014 (w tys. ton)
Rekomendacje ICES

Przyjête limity

Faktyczne po³owy
wg danych ICES

2000

110

390

415

2001

263

395

426

2002

182

395

535

2003

305

395

552

2004

398

486

606

2005

485

485

641

2006

471

471

538

2007

309

424

487

2008

409

430

464

2009

473

525

523

2010

578

607

610

2011

703

703

720

2012

751

751

728

2013

940

1000

966

2014

993

993

Rok

ród³o: Report of the ICES 2014, 7; Historically high 2012; Enighet om 2013

Problem potêguje niejednorodna interpretacja zapisów Traktatu Spitsbergeñskiego (1920)  strona norweska uwa¿a, i¿ równe prawa dostêpu do archipelagu
Svalbard dotycz¹ tylko terytorium l¹dowego i morza terytorialnego (zgodnie z
uznawanym na pocz¹tku XX w. prawem miêdzynarodowym), a obszary morskie
i szelf kontynentalny powy¿ej dwunastomilowej granicy morza terytorialnego
podlegaj¹ jej wy³¹cznej jurysdykcji. W zwi¹zku z tym w 1977 r. Oslo okreli³o
dwustumilow¹ strefê ograniczonego rybo³ówstwa. Rosja (ale tak¿e Hiszpania,
Islandia i Wielka Brytania) interpretuje zapisy traktatu odmiennie, uwa¿aj¹c, i¿
ca³a dwustumilowa strefa ekonomiczna powinna byæ dostêpna dla sygnatariuszy
traktatu z 1920 r., i nie uznaje norweskiej strefy ograniczonego rybo³ówstwa
(Gotkowska 2014, 1415).
Oslo, chc¹c chroniæ populacjê dorsza, którego po³owy s¹ wa¿nym czynnikiem funkcjonowania gospodarki, stara siê uniemo¿liwiaæ stronie rosyjskiej
przekraczanie limitów oraz po³owy z wykorzystaniem zabronionych rodków.
W zwi¹zku z tym co pewien czas dochodzi³o do incydentów, które negatywnie
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odbija³y siê na relacjach dwustronnych. Na przyk³ad w styczniu 2001 r. norweska Stra¿ Wybrze¿a aresztowa³a i zatrzyma³a w porcie Tromsø trawler nale¿¹cy
do firmy z Murmañska, ale miejscowy s¹d uzna³ te dzia³ania za niezgodne
z prawem. W kwietniu aresztowano i odprowadzono do Tromsø trawler Czernihów, a jego kapitan zosta³ oskar¿ony o z³amanie szeciu przepisów dotycz¹cych ochrony rodowiska. Tym razem bardzo ostro zareagowa³o rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)  ambasadorowi Norwegii Øyvindowi
Nordslettenowi wrêczono notê, w której domagano siê natychmiastowego uwolnienia Czernihowa oraz stwierdzono, ¿e strona rosyjska nie mo¿e uznaæ dzia³añ w³adz norweskich za uzasadnione i zgodne z prawem miêdzynarodowym.
Natomiast przewodnicz¹cy Pañstwowego Komitetu ds. Rybo³ówstwa Jewgienij
Nazdratenko mia³ powiedzieæ, i¿ rosyjska marynarka bêdzie strzelaæ i zatapiaæ
okrêty norweskiej Stra¿y Wybrze¿a, je¿eli sytuacja siê powtórzy. Do czasu rozwi¹zania problemu z inicjatywy Moskwy zawieszono obrady mieszanego komitetu zajmuj¹cego siê zagadnieniami rybo³ówstwa (Ãóäêîâ 2001, 12; Åtland/Bruusgaard 2009, 334).
Do najpowa¿niejszego incydentu dosz³o jesieni¹ 2005 r. 15 padziernika
w strefie ochrony rybo³ówstwa norweska Stra¿ Wybrze¿a zatrzyma³a rosyjski
trawler Elektron. Powodem zatrzymania mia³o byæ u¿ycie narzêdzi po³owowych niezgodnych z miêdzynarodowymi umowami w dziedzinie po³owów rybackich. Jednostka, na pok³ad której weszli norwescy inspektorzy, zosta³a skierowana do portu w Troms¸, jednak zmieni³a kurs, wp³ywaj¹c na wody rosyjskie,
i pop³ynê³a w kierunku Murmañska. Cztery jednostki Stra¿y próbowa³y zatrzymaæ trawler (w rosyjskich mediach pojawi³y siê nawet informacje, ¿e otworzono
do niego ogieñ), nastêpnie podjêto pocig, wp³ywaj¹c na wody ekonomiczne
Rosji. Dopiero 20 padziernika w drodze negocjacji sprawa zosta³a rozwi¹zana.
Dwóch norweskich inspektorów wróci³o do kraju. Ten incydent wzbudzi³ wiele
emocji, by³ nawet tematem rozmowy telefonicznej ministrów spraw zagranicznych Siergieja £awrowa i Jonasa Støre (Î òåëåôîííîì 2005; Trond/ Dragnes
2005). Mimo i¿ naprzeciwko rosyjskiego trawlera wys³ane zosta³y okrêt podwodny Twer i okrêt do zwalczania ³odzi podwodnych Admira³ Lewczenko,
minister obrony Siergiej Iwanow uspokaja³, ¿e nie by³o niebezpieczeñstwa konfliktu zbrojnego, poniewa¿ wszystkie ruchy zosta³y uzgodnione ze stron¹ norwesk¹ (Èâàíîâ: óãðîçû 2005). Sytuacja ta da³a stronie rosyjskiej ponownie okazjê
do wyra¿enia sprzeciwu wobec ustanowienia przez Norwegiê strefy ograniczonego rybo³ówstwa (Åtland/Bruusgaard 2009, 343). Szef Pañstwowego Komitetu
ds. Rybo³ówstwa Stanis³aw Iljasow stwierdzi³, i¿ dzia³ania strony norweskiej
maj¹ na celu wyparcie rosyjskich rybaków z regionu Spitsbergenu (Èëüÿñîâ
2005).
Kiedy 24 padziernika 2005 r. Norwegowie aresztowali dwa nastêpne statki
(Dmitrija Pokramowicza i Kapitana Gorbaczowa), a nastêpnie ukarali je

Problem bezpieczeñstwa ekologicznego w Arktyce w stosunkach rosyjsko-norweskich

105

bardzo wysokimi grzywnami, w rosyjskich mediach zaczêto wrêcz mówiæ
o bitwie o Spitsbergen (Áèòâà 2005).
Informacje na temat bohaterskiego rejsu Elektrona do Murmañska pokazywa³y wszystkie rosyjskie stacje telewizyjne, a kapitan trawlera, Walerij Jarancew, sta³ siê gwiazd¹. Mimo i¿ w Rosji wytoczono mu proces (oskar¿ono
o bezprawny po³ów ryb i bezprawne zatrzymanie dwóch Norwegów), a prokuratura za¿¹da³a trzech lat pozbawienia wolnoci, grzywny w wysokoci 300 tys.
rubli oraz pozbawienia prawa do dowodzenia statkami rybackimi, to werdykt
s¹du by³ du¿o ³agodniejszy  jedynie 100 tys. grzywny (za naruszenie przepisów
rybo³ówstwa), z uzasadnieniem, i¿ dzia³ania strony norweskiej by³y bezprawne.
W grudniu 2005 r. Moskwa wprowadzi³a embargo na import norweskiego ³ososia, które zosta³o zniesione dopiero jesieni¹ 2006 r. (Ñáîðîâ 2007, 24).
W nastêpnych latach jeszcze wielokrotnie dochodzi³o do zatrzymywania
rosyjskich statków, na które póniej s¹dy norweskie nak³ada³y wysokie grzywny,
ale ¿adne nie mia³o ju¿ tak dramatycznego przebiegu.
Rosyjskie MSZ wielokrotnie interweniowa³o w obronie rybaków i armatorów. W kwietniu 2006 r. rzecznik ministerstwa Michai³ Kamynin stwierdzi³, i¿
Norwegowie czêsto s¹ zbyt restrykcyjni, jednoczenie przyzna³, ¿e nie zawsze
statki rosyjskie przestrzega³y obowi¹zuj¹cych zasad rybo³ówstwa (Îòâåò...
2006). We wrzeniu 2011 r., po kolejnym incydencie, rosyjskie MSZ wys³a³o do
ambasadora w Moskwie Knuta Hauge notê, w której m.in. stwierdzono, ¿e dzia³ania Stra¿y Wybrze¿a by³y niedopuszczalne i prowokacyjne, ¿¹dano od Norwegii przestrzegania norm miêdzynarodowego prawa morskiego (Russia Makes
2011). Problem zatrzymywania rosyjskich ³odzi rybackich zosta³
poruszony podczas sesji ministerialnej Euro-Arktycznej Rady Morza Barentsa
w padzierniku 2011 r. Ministrowie spraw zagranicznych, Jonas Gahr Støre oraz
Siergiej £awrow, zlecili ekspertom z NRKR zbadanie sprawy i opracowanie
metody, która zapobiega³aby naruszeniom przepisów rybackich, oraz stworzenie
rodków przeciwdzia³aj¹cych takim sytuacjom (Russian Foreign 2011).
Kiedy w 2008 r. okrêty wojenne Federacji Rosyjskiej wznowi³y patrole
w Arktyce, w tym w regionie Spitsbergenu, pojawi³y siê komentarze nawi¹zuj¹ce do sytuacji rosyjskich trawlerów  dowódca Marynarki Wojennej admira³
W³adimir Wysocki powiedzia³, ¿e flota udzieli moralnego wsparcia rosyjskim
rybakom (ÂÌÔ 2008). Ju¿ wczeniej, w czerwcu 2002 r., jeden z okrêtów Floty
Pó³nocnej uda³ siê w kierunku Spitsbergenu. Pojawi³y siê wówczas w rosyjskich
mediach komentarze, i¿ cel zosta³ wybrany na probê Pañstwowego Komitetu
ds. Rybo³ówstwa, aby chroniæ interesy rosyjskich rybaków. Rosyjskie MSZ dementowa³o te informacje, ale nikt nie w¹tpi³, i¿ by³a to demonstracja si³y
(Ãåòìàíñêèé/×àðîäååâ/×óéêîâ 2002).
Norwegia i Rosja s¹ zainteresowane tak¿e ochron¹ fok. W marcu 2004 r.
problem ten by³ poruszany na forum parlamentu norweskiego. W raporcie Mini-
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sterstwa Rybo³ówstwa przedstawiono program zwiêkszenia limitów na po³owy
foki grenlandzkiej do poziomu niezagra¿aj¹cego jej wyginiêciu. Zaplanowano
ulepszenie systemu monitorowania zasobów ilociowych oraz powiêkszenie
wiedzy na temat zasobów i biologii fok. Dotyczy³o to obszaru Wschodnich
Lodów (pas na zachód od Nowej Ziemi, dalej na po³udnie do Morza Bia³ego).
Wprowadzenie regulacji mia³o odbyæ siê we wspó³pracy z Rosj¹, gdy¿ wiêksza
czêæ tego regionu znajduje siê w strefie wód nale¿¹cych do Federacji Rosyjskiej i odpowiedzialnoæ za jej zarz¹dzanie le¿y równie¿ po jej stronie (Report
2004, 7). Wspólne kluczowe decyzje by³y podejmowane podczas posiedzeñ
NRKR, która w 2007 r. wprowadzi³a moratorium na po³owy kapturnika (ssak
z rodziny fokowatych) w zwi¹zku z nisk¹ liczebnoci¹ populacji. Tak¿e limity
po³owów fok grenlandzkich w ostatnich latach ustalane s¹ na niskim poziomie
(Ïðîòîêîë 2012, 9). Komisja Rybo³ówstwa w 2006 r., w zwi¹zku z drastycznym spadkiem populacji fok grenlandzkich po 2003 r., podjê³a tak¿e decyzjê
o realizacji wspólnego programu badawczego. Niestety, brak rodków finansowych, sprzeciw strony rosyjskiej na wykorzystanie nadajników satelitarnych do
lokalizacji zwierz¹t spowodowa³y, ¿e program nadal znajduje siê w pocz¹tkowym stadium realizacji (Report 2013, 5152).
Kolejny aspekt to wspó³praca w dziedzinie zapewnienia bezpieczeñstwa
j¹drowego. Federacja Rosyjska po rozpadzie ZSRR odziedziczy³a w Arktyce
ponad 100 atomowych okrêtów wojennych oraz magazyny z materia³ami radioaktywnymi.
W celu ich kontroli, zarz¹dzania i utylizacji 27 wrzenia 1996 r. podpisano
Deklaracjê w sprawie ochrony rodowiska Arktyki i wspó³pracy wojskowej
(AMEC) miêdzy Rosj¹, USA i Norwegi¹. W dokumencie nie precyzowano celów wspó³pracy, ale by³ on na tyle ogólny, ¿e obejmowa³ zagro¿enia ekologiczne
wynikaj¹ce z dzia³añ wojskowych w Arktyce: od zniszczenia tundry przez pojazdy wojskowe po ska¿enie radioaktywne (Ortman 2009, 78; Sawhill/Jorgensen 2001, 2425). Od pocz¹tku wspó³praca w ramach AMEC koncentrowa³a siê
na problemach bezpieczeñstwa nuklearnego i pozwoli³a m.in. na: budowê kontenerów do bezpiecznego transportu i przechowywania zu¿ytego paliwa j¹drowego do 50 lat, zaprojektowanie mobilnych urz¹dzeñ pozwalaj¹cych na sortowanie
i zgniatanie sta³ych odpadów radioaktywnych, stworzenie przez Rosjan pojemnika na odpady radioaktywne. AMEC wspiera³a dwa rosyjskie programy (cywilny
i wojskowy) zarz¹dzania odpadami j¹drowymi (Heløe 2003). Jednak po przyst¹pieniu do programu Wielkiej Brytanii rozpoczê³y siê tarcia miêdzy Londynem
a Waszyngtonem i Oslo dotycz¹ce priorytetów dzia³añ. W efekcie w 2006 r.
Norwegia i Stany Zjednoczone wycofa³y siê z AMEC, pozostawiaj¹c sobie status obserwatorów, co w praktyce zmieni³o porozumienie na umowê dwustronn¹ miêdzy Rosj¹ a Wielk¹ Brytani¹ (Äèããåñ 2006).

Problem bezpieczeñstwa ekologicznego w Arktyce w stosunkach rosyjsko-norweskich

107

21 maja 2003 r. w Sztokholmie podpisano Wielostronny rodowiskowy program j¹drowy w Federacji Rosyjskiej (MNERP). Oprócz Norwegii i Rosji sygnatariuszami umowy by³y Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Komisja Europejska, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwecja i Wielka Brytania.
Porozumienie dotyczy³o wspó³pracy w trzech g³ównych obszarach: gospodarce
odpadami radioaktywnymi, bezpieczeñstwie zarz¹dzania wypalonym paliwem
j¹drowym i bezpieczeñstwie reaktorów (chodzi³o zw³aszcza o wzmocnienie bezpieczeñstwa Leningradzkiej i Kolskiej Elektrowni Atomowej1). Przemawiaj¹cy
podczas ceremonii podpisania umowy norweski sekretarz stanu Kim Traavik
przypomnia³, i¿ od po³owy lat 70. rz¹d Norwegii na bezpieczeñstwo j¹drowe
w Federacji Rosyjskiej wyda³ ponad 100 mln dolarów. Powiedzia³ te¿, ¿e priorytety rz¹du w Oslo, to:
 demonta¿ nieu¿ywanych wielofunkcyjnych atomowych okrêtów podwodnych
(rozbiórkê dwóch z nich Norwegia mia³a sfinansowaæ jako program pilota¿owy);
 oczyszczenie ze strategicznych atomowych okrêtów podwodnych Zatok
Andriejewa i Gremicha (tylko tu znajdowa³o siê 15 jednostek);
 zast¹pienie ponad stu piêædziesiêciu baterii atomowych w latarniach morskich
usytuowanych na wybrze¿u od Murmañska do Archangielska (obawiano siê
ich kradzie¿y i wykorzystania do produkcji brudnych bomb) zasilanymi
s³onecznie (Speech 2003; Tronstad/Chuen 2003).
Norwegia przeznaczy³a znaczne rodki na likwidacjê rosyjskich atomowych
okrêtów podwodnych w regionie Murmañska. Pierwsze umowy miêdzy norweskim MSZ a partnerami z Rosji (stocznia Nerpa w Murmañsku i stocznia Zwiezdoczka w Siewierodwiñsku) zosta³y podpisane w 2003 r. W nastêpnych latach
Oslo uzna³o, ¿e projektami w dziedzinie demonta¿u okrêtów nuklearnych powinny zarz¹dzaæ jednostki zewnêtrzne, dlatego te¿ od 2004 r. zajmowa³o siê tym
przedsiêbiorstwo Ramb¸ll Storvik (Norwegian government
2009, 1213).
W latach 20032008 norweskie MSZ przeznaczy³o 23 mln dolarów na demonta¿
rosyjskich okrêtów. Porozumienie podpisane 19 czerwca 2008 r. w norweskim
konsulacie w Murmañsku zak³ada³o wyasygnowanie na ten cel kolejnych 6,2
mln dolarów (Norway 2008).
Ekologii Arktyki zagra¿a³y radioaktywne baterie z latarni morskich wzd³u¿
rosyjskich wybrze¿y Morza Barentsa. W 2001 r. z inicjatywy Norwegii dosz³o
do podpisania przez gubernatorów Obwodu Murmañskiego i Prowincji Finnmark pierwszego porozumienia o sfinansowaniu likwidacji pierwszych 12 baterii. Do 2009 r. uda³o siê zast¹piæ wszystkie 153 baterie z wybrze¿y Obwodu
1 Od pocz¹tku lat 90. do roku 2007 Norwegia przeznaczy³a 50 milionów dolarów na poprawê
bezpieczeñstwa w Kolskiej Elektrowni Atomowej, dziêki czemu poziom bezpieczeñstwa jest porównywalny z zak³adami zachodnimi.
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Murmañskiego i Archangielskiego ród³ami zasilania wykorzystuj¹cymi energiê
s³oneczn¹ i wiatrow¹. By³a to kosztowna operacja, na któr¹ tylko w 2007 r.
Norwegia wyda³a 54 mln koron (Ïàâëîâ 2009).
6 grudnia 2001 r. w Hadze Norwegia wraz z Wielk¹ Brytani¹ podpisa³y
umowê dotycz¹c¹ pomocy Federacji Rosyjskiej w budowie zak³adu likwidacji
broni chemicznej w Szczucie, w Obwodzie Kurgañskim. Rz¹d norweski przeznaczy³ na ten cel 9,2 milionów koron. Ju¿ wczeniej Norwegia wyasygnowa³a
podobn¹ kwotê na realizacjê amerykañskiego projektu w tym samym miejscu
(Norwegian assistance 2001; Oznobistchev/Saveliev 2005, 12). Zaanga¿owanie Norwegii (a tak¿e Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Holandii, Irlandii, Kanady, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Szwecji, UE, USA, Wielkiej Brytanii, W³och)
zaowocowa³o realizacj¹ projektu i rozpoczêciem w marcu 2009 r. w Szczucie
likwidacji zapasów rosyjskiej broni chemicznej (Äîêëàä 2010).
Wa¿n¹ rolê w stosunkach norwesko-rosyjskich odgrywa tak¿e kwestia zanieczyszczenia powietrza w regionach przygranicznych. Jak wynika z raportu
Norweskiego Instytutu Badañ Powietrza, w dolinie Pasvikdalen, wsi Jarfjord
i gminie Sør-Varanger stê¿enie dwutlenku siarki, mimo i¿ w ci¹gu ostatnich
35 lat spad³o o 75%, nadal przekracza normy bezpieczeñstwa. Obecnie g³ównymi trucicielami s¹ brykietownia w Zapolarnym oraz huta w miejscowoci Nikiel
 rocznie emituj¹ 100 tys. ton dwutlenku siarki, czyli piêæ razy wiêcej ni¿
wszystkie ród³a emisji w Norwegii ³¹cznie (Grenseområdene 2013, 57).
Problemy zwi¹zane z produkcj¹ niklu w Obwodzie Murmañskim znalaz³y swoje
odbicie we wspólnej deklaracji prezydenta Miedwiediewa i premiera Stoltenberga z kwietnia 2010 r. Mia³y te¿ byæ tematem rozmów podczas posiedzenia
RNKO w kwietniu 2014 r., po raz pierwszy na szczeblu ministerialnym, ale
w zwi¹zku z wydarzeniami na Krymie minister klimatu i rodowiska Tine Sundtoft odwo³a³a swoj¹ wizytê w Moskwie (Pettersen 2014).
Mo¿e doprowadzaæ to do kroków, które negatywnie odbijaj¹ siê na wspó³pracy miêdzy Moskw¹ a Oslo. 19 listopada 2009 r. norweskie Ministerstwo
Finansów poinformowa³o o rezygnacji z inwestowania w akcje rosyjskiego giganta metalurgicznego Norylski Nikiel, którego akcje wchodzi³y w sk³ad Norweskiego Pañstwowego Funduszu Emerytalnego. Decyzja ministerstwa zosta³a
podjêta na podstawie przedstawionych przez Norwesk¹ Radê Etyki informacji
o niszcz¹cej rodowisko dzia³alnoci przedsiêbiorstwa na pó³wyspie Tajmyr
(emisji do atmosfery niedozwolonych iloci dwutlenku wêgla i metali ciê¿kich,
które zatruwaj¹ wodê, glebê i powietrze oraz negatywnie wp³ywaj¹ na zdrowie
200 tys. ludzi mieszkaj¹cych w pobli¿u zak³adów firmy) (Exclusion 2009).
Stosunek Federacji Rosyjskiej do wspó³pracy z Norwegi¹ w dziedzinie
ochrony rodowiska Arktyki jest ambiwalentny. Z jednej strony stanowi ród³o
finansowania wielu projektów, na które Rosji nie by³oby staæ. Wielu Rosjan znalaz³o pracê, m.in. przy projektach utylizacji szkodliwych substancji. Z drugiej
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strony norweska polityka ochrony zasobów morskich poci¹ga za sob¹ koniecznoæ podporz¹dkowania siê limitom po³owów (czêsto przez stronê rosyjsk¹ ocenianych jako zbyt niskie) czy uczestnictwa w projektach maj¹cych na celu zbadanie ekologii wód Arktyki. W tym drugim przypadku Rosjanie maj¹ obawy, i¿
mog¹ one zostaæ wykorzystane w celach szpiegowskich. Dlatego przez wiele lat
Federalny Komitet Techniczny sprzeciwia³ siê u¿yciu nadajników satelitarnych
do monitorowania populacji fok, a gdy w koñcu wyra¿ono na to zgodê, zabroniono, aby przekazywa³y one dane dotycz¹ce temperatury czy zasolenia wody.
Oslo mo¿e czuæ siê zaniepokojone tak¿e rozpoczêciem wydobycia ropy naftowej
w rosyjskiej czêci Morza Barentsa  w kwietniu 2014 r. z platformy Priraz³omnaja wys³ano pierwszy transport. Strona rosyjska, nieposiadaj¹ca odpowiedniego sprzêtu do walki z wyciekami ropy, w przypadku katastrofy ekologicznej nie
by³aby w stanie szybko zareagowaæ, co grozi³oby zasobom biologicznym wód
Arktyki.
W³adze Norwegii próbuj¹ równie¿ wp³ywaæ na Rosjê, aby ta odchodzi³a od
energii atomowej na korzyæ energii alternatywnej. Niestety, najbli¿sze perspektywy nie przedstawiaj¹ siê najlepiej, poniewa¿ Moskwa do roku 2025 bêdzie
koncentrowaæ siê na energii atomowej. Norwegowie obawiaj¹ siê przedstawionego przez Rosjan projektu mobilnych, p³ywaj¹cych elektrowni atomowych,
choæby z tego wzglêdu, ¿e mog¹ byæ ³atwym celem ataków terrorystów (Stubholt 2007).
O skali zaanga¿owania w zapewnienie bezpieczeñstwa ekologicznego
wiadcz¹ równie¿ poniesione na ten cel wydatki. Tylko w roku 2013 Norwegia
przeznaczy³a oko³o 3,4 mln euro na inwestycje w ochronê rodowiska w Rosji
(Pettersen 2014). Natomiast, wed³ug informacji rz¹du rosyjskiego, w latach
20112013 z bud¿etu pañstwa na likwidacjê szkód w rodowisku naturalnym
w ramach programu Rozwój i wykorzystanie Arktyki wydano 185,6 mln rubli 
czyli oko³o 4 mln euro (Îá èíâåíòàðèçàöèè 2014).
Bibliografia
Åtland, K./Bruusgaard, K. (2009), When Security Speech Acts Misfire: Russia and the Elektron
Incident. In: Security Dialogue. 40/3, 333353.
Enighet om høy torskekvote i den norsk-russiske fiskeriavtalen for 2014, 10.11.2013. In: http://
www.regjeringen.no [dostêp 18 III 2014].
Exclusion of metallurgical and mining company, 19.11.2009. In: http://www.regjeringen.no [dostêp 31 III 2014].
Gotkowska, J. (2014), Norweski sposób na Rosjê. Polityka obronna Norwegii  wnioski dla
regionu Morza Ba³tyckiego. W: Punkt Widzenia OSW. 38, 549.
Grenseområdene Norge-Russland Luft  og nedbørkvalitet, april 2012-mars 2013, Rapport M 412013.
In: http://www.miljodirektoratet.no [dostêp 2 IV 2014].
Heløe, G. (2003), Cooperation on Military Nuclear Challenges in Russia, 24.04.2003. In: http://
www.regjeringen.no [dostêp 26 III 2014].

110

Pawe³ Letko

Historically high cod quota in the Norwegian-Russian Fisheries Agreement for 2013, 16.10.2012.
In: [dostêp 18 III 2014].
Hønneland, G. (2007), Norway and Russia in the Barents Sea  Cooperation and Conflict in
Fisheries Management. In: Russian Analytical Digest. 20, 911.
Jarocki, M. (2011), Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Arktyki. W: FAE Policy Paper. 23, 110.
Norway allocates $6.2 mln to dispose of nuclear subs in Russia, 20.06.2008. In: http://en.ria.ru
[dostêp 2 IV 2014].
Norwegian assistance for the destruction of chemical weapons in Russia, 06.12.2001. In: http://
www.regjeringen.no [dostêp 28 III 2014].
Norwegian government action plan for nuclear activities and the environment in northern areas.
Report 20062008, (2009). In: http://www.regjeringen.no [dostêp 2 IV 2014].
Ortman, C. (2009), Radioactive Waste Impacts Mitigated by the Arctic Military Environmental
Cooperation Program: lessons in international cooperation, Cambridge.
Osica, O. (2010), Daleka Pó³noc jako nowy obszar wspó³pracy i rywalizacji. W: Nowa Europa.
Przegl¹d Natoliñski, numer specjalny I, 554.
Oznobistchev, S./Saveliev, A. (2005), Russia and the Chemical Disarmament Process. In: Studies
and Papers WMDC. 33, 125.
Pettersen, T. (2014), Norways Minister of Climate and Environment Tine Sundtoft has canceled
a planned trip to Russia next week as a reaction to Russias annexation of Crimea,
19.03.2014. In: http://barentsobserver.com [dostêp 2 IV 2014].
Report No. 27 to the Storting (20032004). Norways policy on marine mammals, 19.03.2004.
In: http://www.regjeringen.no [dostêp 27 III 2014].
Report of the ICES Advisory Committee 2014, Book 3 The Barents Sea and the Norwegian Sea,
Copenhagen. In: http://www.ices.dk [dostêp 18 III 2015].
Report of the Working Group on Seals. The 43rd Session of the Joint Norwegian-Russian
Fisheries Commission, St. Petersburg, Russia, 811 October 2013. In: http://www.jointfish.com [dostêp 27 III 2014].
Russia Makes Representation to Norway Ambassador Knut Hauge, 30.09.2011. In: http://
www.mid.ru [dostêp 25 III 2014].
Russian Foreign Minister Sergey Lavrovs Replies to Media Questions at Joint Press Conference
Following 13th Ministerial Session of Barents Euro-Arctic Council, Kiruna, October 12,
2011. In: http://www.mid.ru [dostêp 26 III 2014].
Russian Minister of Foreign Affairs Sergey Lavrovs Talks with Norwegian Minister of Foreign
Affairs Jonas Gahr Store, 17.02.2006. In: http://www.mid.ru [dostêp 18 III 2014].
Sawhill, S. G./Jørgensen, A.-K. (2001), Military Nuclear Waste and International Cooperation in
Northwest Russia. In: FNI Report. 12, 188.
Speech by State Secretary Kim Traavik Stockholm, 21 May 2003. In: http://www.regjeringen.no
[dostêp 26 III 2014].
Stubholt, M. B. (2007), Nuclear risks  safety and security, 21.09.2007. In: http://www.regjeringen.no [dostêp 18 III 2014].
The Norwegian Governments High North strategy, December 1, 2006. In: http://www.regjeringen.no [dostêp 18 III 2014].
Transcript of Remarks and Response to Media Questions by Russian Minister of Foreign Affairs
Sergey Lavrov at Joint Press Conference Following Talks with Norwegian Minister of Foreign Affairs Jonas Gahr Støre, 25.03.2009. In: http://www.mid.ru [dostêp 18 III 2014].
Trond, E./Dragnes, K. (2005), Hevdet at det ble skutt, 18.10.2005. In: http://www.aftenposten.no
[dostêp 21 III 2014].
Tronstad, E./Chuen, C. (2003), The Multilateral Nuclear Environmental Program in the Russian
Federation (MNEPR), 06.06.2003. In: http://cns.miis.edu [dostêp 26 III 2014].

Problem bezpieczeñstwa ekologicznego w Arktyce w stosunkach rosyjsko-norweskich

111

Áèòâà çà Øïèöáåðãåí: Íîðâåãèÿ ãðóáî íàðóøèëà ìåæäóíàðîäíûå íîðìû, 25.10.2005.
Â: http://www.regnum.ru [dostêp 26 III 2014].
ÂÌÔ ÐÔ âîçîáíîâèë ïðèñóòñòâèå ó Øïèöáåðãåíà, 14.07.2008. Â: http://www.kommersant.ru
[dostêp 25 III 2014].
Âûñòóïëåíèå è îòâåòû íà âîïðîñû ÑÌÈ Ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè Ñ.Â.Ëàâðîâà
â õîäå ñîâìåñòíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ ñ Ìèíèñòðîì
èíîñòðàííûõ äåë Íîðâåãèè Á. Áðåíäå, Ìîñêâà, 20 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà. Â: http://mid.ru
[dostêp 3 IV 2014].
Ãåòìàíñêèé, Ê./×àðîäååâ, Ã./×óéêîâ, À. (2002), Âîåííûå ìîðÿêè ïîìîãóò ðûáàêàì,
23.06.2002. Â: http://izvestia.ru [dostêp 26 III 2014].
Ãóäêîâ, Â. (2001), Ìóðìàíñêèå ðûáàêè ëîâèëè íåïðàâèëüíóþ ðûáó. Íîðâåãèÿ àðåñòîâàëà
òðàóëåð ×åðíèãîâ. Â: Êîììåðñàíòú. 75, 12.
Äèããåñ, ×. (2006), Íîðâåãèÿ è ÑØÀ âûøëè èç ÀÌÅÊ (è îñòàíóòñÿ ëèøü íàáëþäàòåëÿìè),
2.10.2006. Â: http://www.bellona.ru [dostêp 2 IV 2014].
Äîãîâîð ñ Íîðâåãèåé î ðàçãðàíè÷åíèè ìîðñêèõ ïðîñòðàíñòâ, 15.09.2010. Â: http://kremlin.ru
[dostêp 3 IV 2014].
Äîêëàä ïî ãëîáàëüíîìó ïàðòí¸ðñòâó «Ãðóïïû âîñüìè», 26.06.2010. Â: http://news.kremlin.ru
[dostêp: 31 III 2014].
Èâàíîâ: Óãðîçû êîíôëèêòà ïðè ñîïðîâîæäåíèè Ýëåêòðîíà íåò, 19.10.2005. Â: http://ria.ru
[dostêp 21 III 2014].
Èëüÿñîâ: Íîðâåãèÿ âûòåñíÿåò ðîññèéñêèõ ðûáàêîâ èç ðàéîíà Øïèöáåðãåíà, 21.10.2005.
Â: http://ria.ru [dostêp 25 III 2014].
Î òåëåôîííîì ðàçãîâîðå Ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñ. Â. Ëàâðîâà
ñ Ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Íîðâåãèè É. Ãàðîì Ñòåðå, 19.10.2005. Â: http://mid.ru
[dostêp 21 III 2014].
Îá èíâåíòàðèçàöèè è ó÷¸òå îáúåêòîâ íàêîïëåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî óùåðáà è ðàçðàáòêå
êîìïëåêñà ìåð ïî åãî ëèêâèäàöèè, 2.02.2014. Â: http://government.ru [dostêp 3 IV 2014].
Îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Àðêòèêå íà ïåðèîä äî 2020
ãîäà è äàëüíåéøóþ ïåðñïåêòèâó, 18 ñåíòÿáðÿ 2008 ã. Â: http://www.scrf.gov.ru [dostêp
18 III 2014].
Îòâåò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÌÈÄ Ðîññèè Ì.Ë.Êàìûíèíà íà âîïðîñ ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ
â ñâÿçè ñ çàäåðæàíèåì ðîññèéñêèõ ðûáîëîâíûõ ñóäîâ íîðâåæñêîé ñëóæáîé áåðåãîâîé
îõðàíû, 17.04.2006. Â: http://mid.ru [dostêp 25 III 2014].
Ïàâëîâ, À. (2009), Ðîññèéñêî-íîðâåæñêàÿ ïðîãðàììà óòèëèçàöèè ÐÈÒÝÃîâ ïîäîøëà
ê çàâåðøåíèþ, 13.08.2009. Â: http://www.bellona.ru [dostêp 3 IV 2014].
Ïðîòîêîë ñîðîê âòîðîé ñåññèè Ñìåøàííîé Ðîññèéñêî-Íîðâåæñêîé êîìèññèè ïî
ðûáîëîâñòâó, 11.10.2012. Â: http://www.jointfish.com [dostêp 27 III 2014].
Ñáîðîâ, À. (2007), Äåñÿòü äåë îäíîãî ãîäà. Â: Êîììåðñàíòú Âëàñòü. 50, 24.
Ñîâìåñòíîå çàÿâëåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðåìüåð-ìèíèñòðà
Êîðîëåâñòâà Íîðâåãèÿ, 27.04.2010. Â: http://kremlin.ru [dostêp 2 IV 2014].
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ Àðêòè÷åñêîé çîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îáåñïå÷åíèÿ
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà, 20.02.2013. Â: http://government.ru
[dostêp 27 III 2014].

