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Dėl ledynų ir storo sniego sluoksnio bei žmonėms nepritaikyto klimato, ilgą laiką Arktis buvo 

neįžengiama, todėl didžiausią jos lankytojų dalį sudarė mokslininkai bei tyrinėtojai, vykstantys 

mokslinių ekspedicijų tikslais. Kadangi dėl vykstančios klimato kaitos, ledynai ėmė gana sparčiai 

tirpti, ši teritorija tapo labiau prieinama, atsirado ir nemažai skirtingus interesus turinčių 

žmonių/valstybių. Pasaulio galingosios valstybės tarpusavyje nesutaria, kaip reikėtų elgtis šiame 

regione ir kaip turėtų pasiskirstyti jų įtaka. Konkurencijos priežastys išskiriamos įvairios: vieni žaidėjai 

nori suskaldyti Arktį ir taip šio regiono dalį prisijungti prie savo valstybės ploto, kiti – siekia valdyti 

Arktį, nes ji yra strategiškai geroje vietoje, o tretieji pretenduoja į Arkties teritorijoje glūdinčias 

naudingąsias iškasenas. 

Darbo tikslas yra išanalizuoti Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų pozicijų Arkties 

klausimu panašumus ir skirtumus. Šiam tikslui pasiekti apibrėžti 2 darbo uždaviniai:  

1. Išanalizuoti Kanados ir JAV vykdomą vidaus ir užsienio politiką, ekonominius rodiklius ir 

kryptis, siekiant parodyti abiejų šalių vietas pasaulio valstybių galios hierarchijoje bei palyginti 

šių valstybių oficialius planus Arkties politikoje;  

2. Atrasti pagrindinius nesutarimo taškus tarp JAV ir Kanados vykdomos politikos Arkties srityje.  

Darbo ginamasis teiginys/hipotezė – kadangi JAV ir Kanada turi skirtingus požiūrius į Arkties 

zoną, šis nesutarimas blogina abiejų valstybių tarpusavio santykius. 

Geopolitinė šalies padėtis turi tiesioginį ryšį su turimų resursų mastais. Kanada gali pasigirti 

aktyvia naudingųjų išteklių gavyba, taip pat yra antra valstybė pasaulyje pagal valdomą teritorijos plotą 

ir išsidėsčiusi geografiškai strateginėje vietoje. Kanada turi tik vieną kaimynę – JAV, kuri yra 

supergalybė. Nors abi kaimynes sieja draugiški tarpusavio santykiai, tačiau, kai reikalai pasisuka apie 

Arktį, jų pozicijos tampa labai skirtingos ir griežtos viena kitos atžvilgiu. Kanada siekia išlaikyti 

turimas teritorijas, užsiimti racionalia naudingųjų iškasenų gavyba, sukeliant kuo mažiau žalos gamtai 

bei išsaugoti vietinių gyventojų gerovę. Tuo tarpu JAV yra suinteresuota išlaikyti jūrų sieną su Rusija 

ir visais įmanomais būdais panaudoti naudingąsias iškasenas. Kadangi JAV ir Kanada turi keletą 
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probleminių klausimų Arkties atžvilgiu, tarp šalių kylantys nesutarimai gali neigiamai paveikti 

tolimesnius jų santykius. 
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ĮVADAS 

Temos aktualumas ir problema. Tarptautiniuose santykiuose bei pasaulio politikoje nuolat 

vyksta įvairios rotacijos: kinta šalių vadovai ir tarpvalstybiniai santykiai, žmonių pragyvenimo ir 

ekonomikos lygis, keičiasi suvokimas apie valstybių turimą įtaką ir galią globalioje politikoje, taip pat 

reikia paminėti ir klimato kaitos pokyčius. Dėl paskutiniojo reiškinio kinta ir atokesnių pasaulio vietų 

pasiekiamumas bei jų svarba tarptautinėje arenoje. Vienas iš daugelio tokių regionų, kuris yra gana 

aktualus ir strategiškai svarbus, – Arktis. 

Dėl ledynų ir storo sniego sluoksnio bei žmonėms nepritaikyto klimato ilgą laiką Arktis buvo 

neįžengiama, todėl didžiausią jos lankytojų dalį sudarė mokslininkai bei tyrinėtojai, vykstantys 

mokslinių ekspedicijų tikslais. Kadangi dėl vykstančios klimato kaitos pradėjo gana sparčiai tirpti 

ledynai, ši teritorija tapo labiau prieinama, taigi atsirado ir nemažai skirtingus interesus turinčių 

žmonių/valstybių. Pasaulio galingosios valstybės tarpusavyje nesutaria, kaip reikėtų elgtis šiame 

regione ir kaip turėtų pasiskirstyti jų įtaka. Konkurencijos priežastys išskiriamos įvairios: vieni žaidėjai 

nori suskaldyti Arktį ir taip prisijungti dalį šio regiono prie savo valstybės ploto, kiti – siekia valdyti 

Arktį, nes ji yra strategiškai palankioje vietoje, o tretieji pretenduoja į Arkties teritorijoje glūdinčias 

naudingąsias iškasenas. 

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) geologijos tarnybos atliktų tyrimų bei vertinimų 

duomenimis, Arktyje glūdi milžiniški naftos, dujų bei brangiųjų metalų (auksas, deimantai ir kt.) 

telkiniai. 2008 metais atlikto tyrimo išvadose teigiama, jog Arkties regione gali būti apie 30 proc. 

neatrastų dujų bei maždaug 13 proc.  naftos.1 Šie duomenys yra pateikiami tik skaičiavimų forma, 

kadangi dėl Arkties teritoriją dengiančių ledynų visos šios naudingosios iškasenos vis dar slypi po jais. 

Taigi vykstant pasauliniam atšilimui šie plotai tampa lengviau pasiekiami ir kelia didelį susidomėjimą 

aplinkinėms valstybėms. 

Pastaruoju laikotarpiu Arkties sritimi besidominčios valstybės (Kanada, JAV, Rusija, Danija ir 

Norvegija) išreiškė savo reikalavimus bei pageidavimus į Arkties zoną, didžiausią dėmesį sutelkdamos 

į šios zonos ateitį. Visos šalys turi individualų požiūrį, kaip reikėtų tvarkytis Arkties srityje, todėl 

jaučiama įtampa tarp valstybių, kadangi ties šiuo klausimu susikerta ne mažųjų, o didžiųjų pasaulio 

šalių interesai. Šiame ginče ypač kertasi JAV ir Kanados požiūriai. Abi šalys kaimynės ilgą laiką 

palaikė draugiškus santykius, stengėsi vykdyti politiką, kuri būtų naudinga abiems valstybėms, bet 

iškilus Arkties klausimui valstybių pozicijos ir siekiai išsiskyrė. Šio darbo objektas/problema yra 

                                                           
1 Jungtinių Amerikos Valstijų Geologinės tarnybos tyrimas: „90 Billion Barrels of Oil and 1,670 Trillion Cubic Feet of 

Natural Gas Assessed in the Arctic“; Rasta: http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=1980#.T6AlY-iP-f4; Žiūrėta: 

2016-02-15; 

http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=1980#.T6AlY-iP-f4
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Kanados ir JAV vykdoma politika Arkties klausimu. Ši darbo problema buvo pasirinkta dėl radikaliai 

besiskiriančių šalių siekių bei ateities tikslų Arkties zonoje.  

Darbo tikslas yra išanalizuoti Kanados ir JAV pozicijų Arkties klausimu panašumus ir skirtumus. 

Šiam tikslui pasiekti yra išsikelti šie darbo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti Kanados ir JAV vykdomą vidaus ir užsienio politiką, ekonominius rodiklius ir 

kryptis, siekiant parodyti abiejų šalių vietas pasaulio valstybių galios hierarchijoje bei palyginti 

šių valstybių oficialius planus Arkties politikoje; 

2. Atrasti pagrindinius nesutarimo taškus tarp JAV ir Kanados vykdomos politikos Arkties srityje. 

Darbo ginamasis teiginys/hipotezė – kadangi JAV ir Kanada turi skirtingus požiūrius i Arkties zoną, 

šis nesutarimas blogina abiejų valstybių tarpusavio santykius. 

Siekiant efektyvaus ir kokybiško uždavinių įgyvendinimo, buvo pasirinkti ir panaudoti tokie tyrimo 

metodai: 

1. Turinio analizės. Šis metodas buvo naudotas siekiant adekvačiai ir pilnavertiškai 

išanalizuoti Kanados ir JAV vykdomą užsienio ir vidaus politiką. Atliekant tyrimą buvo 

analizuojami oficialūs šalių dokumentai, sutartys, tarptautinių organizacijų veiklos 

programos bei ataskaitos apie suvažiavimus. 

2. Lyginamasis. Naudojant šį metodą yra lyginamos JAV ir Kanados vykdomos vidaus ir 

užsienio politikos Arkties zonos klausimu, analizuojamos ir lyginamos šių valstybių 

pozicijos, turimi argumentai ir tikslai. 

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, dvi pagrindinės struktūrinės dalys, išvados, literatūros sąrašas 

bei priedai. Pirmoje dalyje yra pateikiamos teorinės darbo gairės, aiškinami darbe naudojami terminai, 

jų tinkamumas. Kadangi darbe analizuojama valstybių galia ir aiškinamasi, kaip jos pasiskirstymas 

pasaulyje nulemia strategiškai svarbių klausimų, kylančių sprendžiant Arkties nesutarimus, baigtį, 

nagrinėjama šiuolaikinė šalių galios struktūra. Toliau šioje dalyje yra pateikiami darbe naudojami 

pagrindiniai „geopolitinių kodų“ ir „tarptautinės jūrų teisės“ terminai. 

Antroji darbo dalis yra sudaryta iš Kanados ir JAV vykdomos užsienio politikos bei siekių joje. 

Taip pat yra pateikiami duomenys, kuriais remiantis nustatoma valstybių galia ir įtaka tarptautinėje 

arenoje. Viską apibendrinus galima spręsti apie JAV ir Kanados užimamas vietas šių dienų pasaulyje. 

Trečiojoje dalyje yra pateikiama esminio darbo elemento – Kanados ir JAV vykdomos 

politikos Arkties zonos atžvilgiu, analizė. Aiškiai ir argumentuotai yra aprašomi Kanados ir JAV 

esminiai siekiai ir tikslai, taip pat nustatomi probleminiai klausimai tarp valstybių bei pateikiama 
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panašumų bei skirtumų analizė. Darbo pabaigoje yra pateikiamos išvados, literatūros sąrašas bei 

priedai, kuriais remiantis darbo problema buvo išnagrinėta moksliniame lygmenyje ir turėjo akademinį 

pagrindimą. 

Literatūros apžvalga. Pirmojoje dalyje, formuluojant teorines darbo prieigas, nagrinėjamos Lietuvos 

ir užsienio autorių monografijos. Valstybių galios hierarchijai sudėlioti remtasi B.Buzan‘o darbais: 

„Regions and powers: the structure of international security“, taip pat „Peace, Power, and Security: 

Contending Concepts in the Study of International Relations“. Autorius šiose knygose/straipsniuose 

labai sistemingai bei aiškiai sudėlioja valstybes pagal jų turimas galias į tam tikrą schemą, pagal kurią 

ir vystosi tarptautiniai santykiai. Toliau darbe aprašomos geopolitinė disciplina ir geopolitiniai kodai 

yra paremti Č. Laurinavičiaus, E. Motiekos ir N. Statkaus monografija „Geopolitiniai kodai: tyrimo 

metodologija“. Tarptautinė jūrų teisė aprašoma remiantis S. Katuokos monografija „ Tarptautinė jūrų 

teisė“. 

Norint atlikti analitiškai gilų bei informatyvų tyrimą apie JAV ir Kanados vykdomą politiką 

Arkties klausimu, daugiausiai analizuojami pirminiai šaltiniai: valstybių strateginiai dokumentai, 

oficialios programos, remiamasi konferencijų ir susitikimų medžiaga, taip pat oficialiais šalių atstovų 

pasisakymais. Taip pat darbe nagrinėjami straipsniai bei periodiniai užsienio mokslininkų leidiniai. 
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1. TEORINĖS DARBO PRIEIGOS 

Šiuolaikiniame pasaulyje vykstantys procesai turi tiesioginę reikšmę šalių politikai, tarpusavio 

santykiams bei jų tolimesniam vystymuisi. Pastebima, jog kai kurios valstybės yra tarpusavyje 

susijusios glaudesniais ryšiais nei kitos. Didžioji dalis darbe pateikiamų argumentų yra suformuluoti 

remiantis realizmo teorija, pagal kurią aiškinami valstybių tarpusavio santykiai ir kaip šalies galia gali 

nulemti jos vietą pasaulyje. Šiame darbe yra aprašoma ir nagrinėjama JAV bei Kanados vykdoma 

politika, šalių tarpusavio santykiai. Siekiant įrodyti valstybės galią sprendžiant vienus ar kitus 

klausimus pasauliniu mastu, pateikiama „valstybių galios hierarchija“, pagal kurią nustatoma JAV ir 

Kanados vieta šių dienų pasaulyje. 

1.1. Galios samprata tarptautiniuose santykiuose 

Kiekvienos valstybės galia bei vieta pasaulyje priklauso nuo jos gebėjimo efektyviai panaudoti 

turimus resursus, daromos įtakos kitoms šalims ir, žinoma, nuo valstybės užimamos vietos 

pasauliniame kontekste, santykių su kitomis valstybėmis. Norint tiksliau apibūdinti valstybių galią ir jų 

vietą pasaulyje, „paprastai svarbiais išlieka karinis valstybės pajėgumas, natūralieji resursai, 

populiacija ir ekonominė padėtis.“2 Dėl šiuo metu vykstančios globalizacijos, valstybių galios 

samprata pasaulyje persiorientuoja, tačiau kriterijai, kurie lemia valstybės tarpusavio santykius, nekinta 

ir išlieka pastovūs. Teigiama, jog mažesnę galią turinčios valstybės dažniausiai yra lyg pėstininkai, 

palaikantys didžiąsias valstybes sprendžiant tarptautinius klausimus, kadangi mažesnės valstybės 

pavieniui neturi tokio svorio ir įtakos sprendimų priėmimo procese. Tuo tarpu prisijungusios prie 

didžiųjų valstybių vadovaujamos koalicijos, šios įgauna tam tikros galios bei pagarbos iš didžiųjų 

žaidėjų, kurios yra suinteresuotos gauti mažesniųjų pritarimą.  

Pagal turimą galią, valstybės yra skirstomas į supergalybes, didžiąsias galybes ir 

regionines/vidutines galybes. Šią valstybių galios schemą pateikia gerai žinomas mokslininkas Barry 

Buzan‘as. Kiti autoriai (Danilovic, Waltz, Kennedy ir kt.) savo darbuose irgi analizuoja valstybių 

galios hierarchiją, tačiau jų taikomi valstybės galios kriterijai bei pati schema yra labai panašūs. 

Valstybių galia yra nustatoma naudojant tam tikrus taikomus kriterijus bei istorijos elementus: 

laimėti karai, užkariautos ir valdomos teritorijos, svarbūs įvykiai bei sprendimai, kurių įtaka aiškiai 

matoma šiuolaikiniame pasaulyje. 

                                                           
2 Kay S. „Global security in the twenty-first century: the quest for Power and the search for Peace“, P. 5; New York : 

Rowman & Littlefield, 2006 m; 
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Supergalybės (angl. – superpowers). Šio tipo valstybės pasireiškia „plataus spektro pajėgumais, 

kurie yra naudojami visoje tarptautinėje sistemoje.“3 Supergalybės bruožai: didžiausios ir galingiausios 

karinės pajėgos, puikiai išvystyta ekonomika, stabilus bei gerai veikiantis valdžios aparatas, 

branduolinis ginklas, ir, žinoma, reikia nepamiršti, pasiekimų kosmoso srityje. Taip pat supergalybė 

aprėpia didelę dalį žemyno teritorijos, pasižymi dideliu gyventojų skaičiumi, per amžius išugdytu 

identitetu bei ideologija. Reikia pastebėti, jog valstybė nėra laikoma pasaulio galybe, jei tik ji taip 

galvoja. Ji „turi būti pripažinta kitų valstybių tiek teoriškai, tiek praktiškai.“4 Supergalybė yra lyg 

tvarkdarys, nes tokia valstybė turi būti įsitraukus į beveik visus pasaulyje vykstančius konfliktus ir 

gebėti juos valdyti, dar svarbiau – vengti karinių konfliktų, aktyviai dalyvauti priimant visus 

svarbiausius sprendimus. Vykstant ekstremalioms situacijoms šios valstybės beveik kiekvienu atveju 

turi lemiamą žodį, kadangi joms keliami reikalavimai – dalyvavimas konflikte ir jo sprendimo radimas. 

Turint tokią įtaką sprendimų priėmime, šių valstybių svarba bei galia tarptautiniuose santykiuose tik 

dar labiau išauga. Kitaip tariant, dėl aukšto valstybės išsivystymo ir pasauliniu lygiu vykdomos 

politikos ji tampa pavyzdžiu kitoms valstybėms. Pagal išvardintus kriterijus bei požymius, supergalybę 

šių dienų pasaulyje atitinka JAV.  

Sekanti valstybių klasifikacija, kuri yra nurodama valstybių galios hierarchijoje, – didžiosios 

valstybės (angl. – major/great power). Šio tipo valstybės, be abejo, savo turima galia neprilygsta 

supergalybėms, tačiau pasižymi stipria ekonomika, turi galingas karines pajėgas ir žodį tarptautiniuose 

santykiuose. „Nesvarbu, ar tokia šalis užsitikrina tik nacionalinį saugumą, turi įtakos regione ar 

globaliai, yra nuolaidi ar atkakli – tai nekeičia fakto, kad ji išlieka labiau pajėgi nei kitos tarptautinės 

sistemos valstybės.“5 Valstybės, turinčios didžiosios galybės statusą pasaulyje, turi stiprų pagrindą, jog 

ateityje galėtų tapti supergalybe. Šios valstybės įtaka bei galia yra pakankamai plati, dažniausiai 

apimanti ne vieną, o kelis regionus. Dėl šio bruožo dažnai yra sakoma, jog šio tipo valstybės ne tik gali 

atremti, bet tuo pačiu ir kelti grėsmę supervalstybėms. Svarbu paminėti, jog didžiųjų valstybių 

pagrindinis tikslas, ne visais atvejais yra tapti supergalybe. Šio tipo valstybės yra „racionalūs 

tarptautinės sistemos aktoriai, kurie veikia strategiškai ir visada atsižvelgia į kitų valstybių interesus: 

jos kreipia savo dėmesį tiek į ilgalaikes, tiek ir į artimiausias galimas pasekmes.“6 Didžioji valstybė ne 

retu atveju vaidina didelė vaidmenį sprendžiant kilusius ginčus tarp valstybių arba jų viduje. Šio tipo 

                                                           
3 Buzan, B., Wæver, O., „Regions and powers: the structure of international security“, P. 34; Cambridge : Cambridge 

University Press, 2004m. 
4  Ten pat. 
5 Adams, K., R., „Great Power: What Will It Take?“, P. 2; Rasta: 

http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/7/3/6/6/pages73660/p73660 -1.php; Paper presented at 

the annual meeting of the International Studies Association, Le Centre Sheraton Hotel, Montreal, Quebec, Canada, Mar 17, 

2004; Žiūrėta: 2016-03-20; 
6 Mearsheimer, J., J., „The Tragedy of Great Power Politics“, P. 1; New York: Norton, 2001 
Rasta:http://www.people.fas.harvard.edu/~plam/irnotes07/Mearsheimer2001.pdf; Žiūrėta: 2016-03-22; 

http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/7/3/6/6/pages73660/p73660-1.php
http://www.people.fas.harvard.edu/~plam/irnotes07/Mearsheimer2001.pdf
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valstybė, visų pirma, siekia užtikrinti savo nacionalinį saugumą, bet jos prioritetų sąraše yra ir regiono 

valstybių gerovė. Dėl paminėtų punktų, didžioji galybė turi turėti „karinę galią, kuria galėtų atgrasinti, 

apginti ar tiesiog užkirsti kelią valstybėms agresorėms, taip pat turi turėti pakankamus ekonominius 

resursus, kad galėtų aprūpinti ir išlaikyti stiprią kariuomenę, bei politinę galią, kad galėtų vystyti ir 

palaikyti efektyvią diplomatiją.“7 Šių dienų tarptautinėje sistemoje didžiosios galybės galėtų būti, 

Rusija, Kinija, Prancūzija ir kitos. Akivaizdu, jog ne visos valstybės pagal jų turimą įtaką pasaulyje 

gali būti priskiriamos supergalybėms arba didžiosioms galybėms. 

Kitos valstybės pagal savo turima galią ir resursus išsiskiria tik regioniniame lygmenyje, todėl yra 

vadinamos regioninėmis/vidutinėmis galybėmis8 (angl. – regional powers). „Jų galimybės aiškiai 

išsiskiria regione, bet neturi ženklios įtakos platesniame ar net globaliame lygmenyje.“9 Kai kurios 

valstybės į regionines galybes žvelgia taip, lyg jų atsakomybėje būtų viso regiono saugumas. Tai 

dažnai neturi įtakos, ar pati valstybė priskiria save šiam tipui, ar ne. Šiuo atveju valstybės, pagal jose 

susiformavusią ekonomikos sistemą, turimas karines pajėgas ir vykdomą politiką, ne retu atveju yra 

pakankamai stiprios, bet neturi savo svorio globaliu mastu. Regioninių valstybių turima įtaka ir galia 

yra svarbi supergalybėms, nes pasiekusios koncensuso supergalybės su regioninėmis, gali turėti 

didesnį svorį sprendžiant vienokius ar kitokius klausimus pasauliniu mastu. Vidutinės galybės ne retu 

atveju yra susikoncentravusios į viena sritį, kurioje turi pranašumą prieš kitas valstybes. Vienos 

valstybės turi stiprią ekonomiką, kitos – įtakos sprendžiant politinius klausimus, dar kitos – lemiamą 

žodį sprendžiant su saugumu susijusias problemas. Šį tipą atitinkančiomis valstybėmis šių dienų 

pasaulyje galima įvardinti Indiją, Braziliją, Turkiją ar Nigeriją.  

Šio pobūdžio valstybių galios į hierarchiją skirstymas padeda nustatyti kiekvienos valstybės vietą 

tarptautinėje sistemoje. „Tarptautinės sistemos struktūra didžia dalimi priklauso nuo to kaip valstybės 

galvoja apie save bei kaip elgiasi viena kitos atžvilgiu.“10 Valstybių galios hierarchija tarptautinėje 

sistemoje yra nustatyta pagal valstybių istorinę ir politinę patirtį. Verta paminėti, jog keičiantis 

pasaulio politikai bei vykstant globalizacijai kinta ir valstybių galia. Šis skirstymas į „supergalybes, 

didžiąsias galybes ir regionines/vidutines galybes padeda suformuluoti santykinai aiškų tarptautinės 

sistemos formatą ir saugumo lygmenis.“11 Todėl šių dienų postmoderniame pasaulyje yra nusistovėjusi 

pakankamai stabili ir nekintanti valstybių hierarchija.  

  

                                                           
7   Adams, K., R., Op. Cit., P. 8; 
8  Literatūroje žodžiai vidutinė ir regioninė yra vartojami sinonimiškai. Abu žodžiai apibūdina tokią pat galią turinčias 

valstybes, tačiau jei valstybė neatlieka vaidmens konkrečiame regione, ji tiesiog yra vadinama vidutine galybe. 
9  Buzan, B., Wæver, O., Op. Cit., P. 37; 
10 Mearsheimer, J., J., Op. Cit., P. 4; 
11 Buzan, B., Wæver, O., Op. Cit., P. 37; 
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1.1.1. XXI amžiaus galių hierarchija 

„Galia yra sudėtinė ir nuolat kintanti bei ginčytina koncepcija, labiausiai dėl to, kad yra 

daugybė svarbių skiriamųjų bruožų, kurie formuoja ir keičia tarptautinių aktorių vietą pasaulyje.“12 

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, tarptautinėje sistemoje buvo dvi supergalybės: JAV ir Sovietų 

Sąjunga. Tuo tarpu pasibaigus Šaltajam karui pasaulio galios balansas visiškai pasikeitė: išliko tik 

viena supergalybė – JAV, kurios galia ir įtaka pasaulyje niekas neabejoja. Ši supergalybė dalyvauja 

beveik visuose pasaulyje kylančiuose ginčuose ir juose vadovaujasi tik savo supratimu, kaip reikia tas 

problemas spręsti. „Esminė tarptautinės sistemos savybė, keičianti sistemos pobūdį, yra valstybių galių 

pasiskirstymas sistemoje (poliariškumas).“13 Didelį laiko tarpą po Antrojo pasaulinio karo buvo 

sakoma, kad šių dienų sistema yra vienpolė, kadangi JAV galia buvo akivaizdi ir neginčijama. Tačiau 

po Šaltojo karo galios pasiskirstymas pasaulyje keitėsi ir buvo bandoma sukurti atsvarą šiai 

supervalstybei (pavyzdžiui, Rusija, Kinija ar ES), nes tikima, kad „JAV galia ateityje nebeišliks tokia 

nepalaužiama.“14 Mokslinėje literatūroje randama pamąstymų, kad šių dienų sistema keičiasi iš griežto 

vienpoliškumo į modifikuotą vienpoliškumą. „Modifikuotas vienpoliškumas gali būti įvardijamas kaip 

vienpoliškumo transformacijos fazė, kurioje vienpolio pasaulio hegemonas dėl galios persiskirstymo 

sąlyginai pradeda leistis galios hierarchijos laiptais, tačiau lygiavertė atsvara hegemonijai nėra 

susiformavusi, todėl tarptautinės sistemos struktūra išlieka modifikuota vienpolė.“15 Visgi „tikėtina, 

kad JAV ir toliau išliks tarptautinės sistemos supergalybe“16 ir teks palaukti, kol atsiras lygiavertis 

varžovas JAV. Šiuo metu panašu, kad juo gali tapti Kinija. 

Kita vertus, didžiųjų galybių postmoderniame pasaulyje netrūksta. Pasibaigęs Šaltasis karas 

atnešė taiką pasaulyje, todėl valstybės galėjo koncentruotis į ekonomikos augimą, politinių klausimų 

taikų sprendimą ir saugumo užtikrinimą. Susiklostė taip, kad šiandieninėje tarptautinėje sistemoje 

turime 4 didžiąsias galybes – Kiniją, D. Britaniją, Prancūziją ir Rusiją. Paminėtos valstybės turi stiprias 

ir pasauliniu mastu svarbias ekonomikas, didelę karinę galią ir politinių sprendimų balsą, kurie ir lemia 

taiką didelėje pasaulio dalyje. Šias valstybes pripažįsta ir kitos pasaulio valstybės, todėl jų priimami 

sprendimai turi įtakos ne tik regioniniu, bet ir pasauliniu mastu. 

Kalbant apie regionines galybes, reikia išskirti tokias šalis kaip Indija, Vokietija, Iranas, 

Brazilija, Nigerija ir PAR. Šio tipo valstybės turi stiprias ekonomikas, karines pajėgas, o jų įtakos ribos 

                                                           
12 Barnett, M., Duvall, R., „Power in International Politics“, P. 67; Rasta: International Organization, Vol. 59, No. 1 

(Winter, 2005), pp. 39-75; Žiūrėta: 2016-02-24; 
13 Janeliūnas, T. „Tarpautinė sistema po II pasaulinio karo ir šaltasis karas“; 
14 Kristiansen, S., „The USA: An international political and military superpower“;Rasta: 

http://www.daria.no/skole/?tekst=7963; Žiūrėta: 2016-02-25; 
15 Budrytė-Kvietkauskienė, R. „Modifikuotas vienpoliškumas tarptautinėje sistemoje 2001–2010 metais“, P. 184; Rasta: 

VDU Politikos mokslų almanachas, Nr. 7, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Kaunas, 2010m.; 

http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2010~ISSN_2029-0225.V_7.PG_183-198/DS.002.0.01.ARTIC ; 
16 Ten pat, P. 191; 

http://www.daria.no/skole/?tekst=7963
http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2010~ISSN_2029-0225.V_7.PG_183-198/DS.002.0.01.ARTIC
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yra susitelkusios tik konkrečiame regione. Regioninės galybės turi savas tradicijas, savitą kultūrą, 

ideologiją, todėl siekia įgyti ir išlaikyti įtaką visame regione. Taip pat šio tipo šalys palaiko glaudžius 

santykius su supergalybe bei didžiosiomis galybėmis, taip įgydamos pranašumą saugant savo regioną 

bei tvirtą užnugarį.  

Visgi atsitinka taip, kad ne visos valstybės atitinka valstybių galios hierarchiją dėl turimo 

individualaus požiūrio į ekonomiką, vykdomą politiką. Kadangi norima išsiaiškinti tam tikros šalies 

vietą pasaulyje, reikia jos ekonomiką, politiką, aktualiausius šalies klausimus analizuoti smulkesniais 

vienetais. Šiame darbe yra tarpusavyje lyginamos dvi įtakingos valstybės – JAV ir Kanada. 

Analizuojant literatūrą paaiškėjo JAV užimama vieta kitų valstybių kontekste, todėl būtina aiškiai 

apibrėžti ir Kanados vietą pasaulyje. 

Kanada, nors pagal galios hierarchiją ir laikoma vidutine galybe, tačiau kryptingai siekia didinti 

savo galią ir taip kartu stiprinti šalies svarbą tarptautiniuose santykiuose. Nors ir neturi aiškios 

pozicijos, Kanada vis tiek yra žinomas veikėjas tarptautinėje politikoje. Be abejo, šalis nėra silpna, bet 

aiškios vizijos bei galios trūkumas tikrai jaučiamas. Kanados geografinė bei strateginė padėtis yra gera, 

šalies teritorijoje gausu naudingųjų iškasenų, tačiau trūksta įgūdžių juos pilnavertiškai išnaudoti. Dėl 

šios priežasties Kanada, kaip didelė valstybė, turinti resursų, yra gerbiama pasaulyje, tačiau jos 

ekonomika negali prilygti didžiosioms šalims, trūksta įtakingumo sprendžiant politinius klausimus 

kartu su kitais pasaulio gigantais. Iš to, kas pasakyta, galima daryti išvadą, kad Kanada turi daug 

resursų ir didelę dalį pasaulinio pripažinimo, kad galėtų būti laikoma didžiąja galybe, bet dėl šalies 

vykdomos politikos ir jos tikslų, šiuo metu ji yra tik vidutinė galybė, kuri neturi svaraus indėlio į 

regioninę politiką, tuo labiau – pasauliniame kontekste. Galima sakyti, jog ši vidutinė galybė turi viską, 

kad taptų didžiąja galybe, bet nesugeba tuo pasinaudoti. 

1.2. Geopolitika ir geopolitiniai kodai 

Visuotine prasme geopolitika yra disciplina, „kuri nagrinėja, kaip valstybė, tauta ar atskira politinė 

institucija, vykdydama savo politiką, naudoja konkrečias geografines sąlygas arba teritorinę erdvę.“17 

Geopolitika paaiškina, kodėl vienų valstybių teritorija yra geografiškai geresnėje vietoje nei kitų 

valstybių, taip pat padeda analizuoti vidaus ir užsienio politikos gaires. Geopolitikos sąvoką sukūrė 

švedas Rudolf Kjelen, aprašęs geopolitiką kaip „geografinių veiksnių poveikio tautų ir valstybių 

pollitiniams reiškiniams tyrimą.“18 Geopolitika ne retu atveju apibūdina, kokiomis disciplinomis 

remiantis valstybės formuoja savo interesus ir tikslus tarptautinėje arenoje. Kadangi valstybės 

                                                           
17 Laurinavičius, Č., Motieka, E., Statkus, N. „Geopolitiniai kodai : tyrimo metodologija“, P.11; Vilnius: Vilniaus 

universiteto leidykla, 2004m.; 
18 Vareikis E., Budrytė R., „Tarptautinis ir nacionalinis saugumas“ P. 58; Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 
2005 m.; 
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geopolitinė padėtis dažnu atveju reiškia ir valstybės turimą galią, priklausančią nuo užimamos 

teritorijos, gyventojų skaičiaus, resursų prieinamumo bei sugebėjimo disponuoti turimais resursais. 

Žinoma, kad potencialūs resursai, kurie gali atspindėti valstybių galią (pavyzdžiui, nafta, dujos, 

brangieji metalai ir kt.), nebūtinai bus randami šalies valdomoje teritorijoje, todėl valstybės yra linkę 

sutelkti savo dėmesį ir į už valstybės ribų esančias teritorijas. Valstybių geopolitinė padėtis turi 

tiesioginį ryšį su jų užimamoms teritorijoms ir parodo šių teritorijų svarbą nacionaliniu lygmeniu. 

„Geografinių, geopolitinių ir geostrateginių prielaidų visuma, į kurią atsižvelgia politinė valdžia 

formuodama savo užsienio ir tarptauinę politiką“19 yra vadinama geopolitiniu kodu. Geopolitinis kodas 

padeda ne tik nustatyti valstybės vykdomą vidaus ir užsienio politiką, bet ir padeda surasti valstybėms 

kylančias grėsmes, jų siekius. „Kiekvienos valstybės vyriausybė, nustatydama valstybės geopolitinį 

kodą <...>, turi apsibrėžti savo nacionalinius interesus, identifikuoti užsienio grėsmes, projektuoti jų 

prevencijos ir neutralizavimo strategiją.“20 Individualiai kiekviena valstybė turi savitą geopolitinį kodą, 

bet dažnu atveju jis būna sufokusuotas į tuo metu pasaulyje vyraujančias tendencijas ir įvykius. 

Vykstant tam tikriems pasikeitimams tarptautiniuose santykiuose, jei pagrindiniai tarptautinių santykių 

žaidėjai keičia savo buvusius nusistatymus, – keičiasi ir kitų valstybių geopolitiniai kodai. 

Kadangi šis darbas yra apie Arktį ir apie valstybių vykdomas politikas joje, verta paminėti, jog šis 

žemynas pakankamai ilgą laiko tarpą buvo neatrastas ir nekėlė didelio susidomėjimo. Vykstant klimato 

kaitai bei tirpstant ledynams, šis žemynas tapo mažiau atšiaurus, pagerėjo jo pasiekiamumas, todėl ėmė 

kilti ir aplinkinių valstybių susidomėjimas. Vienų valstybių dėmesys šiai zonai iššaukė ir kitų valstybių 

norą prisidėti prie vykdomų mokslinių tyrinėjimų. Taigi, tai privedė prie to, jog ir valstybės pradėjo 

taikyti savo geopolitinį kodą esamų pokyčių tarptautinėje politikoje. „Geopolitinių kodų dinamika yra 

susijusi tiek su tarptautinės ekonominės ir politinės sanklodos pokyčiais, tiek su vidiniais geopolitinių 

subjektų procesais.“21 Pradėjus viešai kalbėti apie Arkties zonoje glūdinčius naudinguosius išteklius, 

dar daugiau šalių išreiškė susidomėjimą šia sritimi. Tai davė pradžią valstybių lenktynėms, kuri 

pirmoji sugebės realizuoti Arktyje glūdinčius resursus. „Valstybės ar kiti geopolitiniai veikėjai siekia 

pertvarkyti tarptautinę sistemą, jei kokie nors procesai nuolat didina jų santykinę (ir struktūrinę) 

galią.“22 Žinoma, jog valstybės siekia prisijungti Arktį ir taip gauti prieigą prie naudingųjų iškasenų, 

kurių dėka išaugtų ir valstybių galia.  

Kai keleto valstybių tiksluose yra siekis užkariauti tą pačią teritoriją ir kai norima pasipelnyti 

panaudojant po Arkties sniego ir ledo sluoksniais glūdinčius resursus, akivaizdu, jog kyla daugybė 

                                                           
19 Laurinavičius, Č., Motieka, E., Statkus, N. Op., Cit., P. 13; 
20 Kasčiūnas, L. „Globalių geopolitinių kodų dinamika XXI a, pradžioje“, P. 100; „Geopolitikos akiračiai “ (straipsnių 

rinkinys), Vilnius: Eugrimas, 2004m 
21 Ten pat, P. 101; 
22 Laurinavičius, Č., Motieka, E., Statkus, N., Op., Cit., P. 13; 
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nesutarimų ir ginčų. Šių dienų pasaulyje valstybės vis dar prisimena, kuo baigiasi karinių priemonių 

panaudojimas, todėl visus nesutarimus stengiamasi išspręsti diplomatiniu keliu. Labai dažnai 

nesutarimai tarp valstybių sprendžiami prie derybų stalo, pasiekiant konsensusą, bet kartais yra 

naudojamos ir tarptautinės jūrų normos, vienodos visoms valstybėms.  

1.3.Tarptautinės jūrų teisės normos 

Tarptautinės teisės normos yra kuriamos bendru susitarimu, kuris įpareigoja visas valstybes jo 

laikytis, o pačios normos yra formuojamas per ilgą laiką nusistovėjusiomis nuostatomis. „Tarptautinės 

teisės subjektui normos privalomos pirmiausiai todėl, kad pagrindiniai tarptautinių santykių veikėjai – 

valstybės viena ar kita forma pripažįsta, kad tam tikra taisyklė yra privaloma.“23 Būtent toks teisės 

kūrimo principas įpareigoja visas tarptautinės sistemos valstybes laikytis nustatytų normų, tampa  

sunku pažeisti pamatinius tarptautinės teisės principus. Jungtinių Tautų chartijoje teigiama, jog: „šalys 

bet kurį ginčą, kuriam užtrukus gali kilti grėsmė tarptautinei taikai ir saugumui, pirmiausiai turi 

stengtis išspręsti derybomis, sutaikinimu, arbitražu, teismo sprendimu ir kreipiantis į regionines 

institucijas ar vadovaudamosi regioniniais susitarimais bei kitomis jų nuožiūra taikiomis 

priemonėmis.“24 Sprendžiant su Arktimi susijusius ginčus bei problemas, svarbiausios institucijos yra 

Jungtinės Tautos (JT) ir Arkties taryba, bet pats svarbiausias tarptautinės teisės dokumentas yra 

Jungtinių Tautų jūrų teisės Konvencija. Pastarasis dokumentas ir jame išdėstytos nuostatos sudaro  

tvirtą pagrindą, kuriuo remiamasi nagrinėjant pasirinktą problemą.  

Jungtinių Tautų jūrų teisės Konvencija yra ašinis tarptautinis dokumentas, kuriuo vadovaujantis 

nustatomos ir patvirtinamos vandenynų ir jūrų teritorinės ribo, galimi juose esančių naudingųjų 

iškasenų panaudojimo būdai. Šalys pasirašo ir ratifikuoja minėtąją Konvenciją, „paskatintos siekio 

tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo dvasia suderinti visus klausimus, susijusius su jūrų teisę, ir 

suprasdamos šios Konvencijos, kaip svarbaus indėlio į taikos, teisingumo ir pažangos visoms pasaulio 

tautoms palaikymą, istorinę reikšmę.“25 Šis dokumentas parodo konkrečias įmanomas ribas, kuriose 

šalys gali veikti savo nuožiūra bei valdyti po vandeniu glūdinčius naudinguosius išteklius: „kiekviena 

valstybė turi teisę nustatyti savo teritorinės jūros plotį, neviršijantį12 jūrmylių.“26 Paprastai ši teritorija 

yra tiesiog vadinama teritoriniais vandenimis. „Prie valstybės kranto ar už valstybės vidaus vandenų 

pakrantės esanti jūros zona, kurios atžvilgiu taikomas valstybės suverenitetas, vadinama teritorine jūra 

ar teritoriniais vandenimis.“27 Valstybė turi suverenitetą jai priklausančiuose vandenyse, taigi gali 

                                                           
23 Vadapalas, V. „Tarptautinė teisė : bendroji dalis“, P. 108; Vilnius : Eugrimas, 1998m.; 
24 Vadapalas, V. „Tarptautinė teisė : pagrindiniai dokumentai ir jurisprudencija“, P. 280; Vilnius : Eugrimas, 2003m.; 

Cituota iš: Valstybės žinios, 2002-02-13, Nr. 15, publ Nr. 557; 
25 Jungtinių Tautų jūrų teisės Konvencija“; 

Rasta:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=221141&p_query=&p_tr2=; Žiūrėta: 2016-04-01; 
26 Ten pat, II dalis, 2 skyrius, 3 straipsnis; 
27 Katuoka, S. „Tarptautinė jūrų teisė“, P. 46; Vilnius : Eugrimas, 1997m.; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=221141&p_query=&p_tr2=
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nevaržomai vykdyti savo politiką, taip pat disponuoti visomis naudingosiomis iškasenomis, 

glūdinčiomis vandenyno ar jūros dugne. „Teritorinę jūrą būtina traktuoti kaip valstybės teritorijos dalį, 

kurios atžvilgiu taikomas suverenitetas.“28 Ši norma yra parašyta Konvencijos 56 straipsnyje, kuriame 

teigiama: „Išskirtinėje ekonominėje zonoje pakrantės valstybė turi: suvenerias teises tyrinėti ir 

eksploatuoti, saugoti ir valdyti gyvuosius išteklius ir negyvosios gamtos turtus, kurie yra vandenyse 

virš jūros dugno, jūros dugne ir jo gelmėse, kitaip tyrinėti ir eksploatuoti išskirtinę ekonominę zoną, 

pavyzdžiui, gaminti energiją vandens, srovių ir vėjo pagalba.“29 Šiame straipsnyje paminėta išskirtinė 

ekonominė zona yra teritorija, kurios maksimalios ribos yra 200 jūrmylių. Ši teritorija pradedama 

matuoti nuo teritorinių vandenų ribos, dar kitaip vadinamos valstybės kontinentiniu šelfu. „Jei valstybė 

nori naudotis resursais bei įgyti suverenias teises už išskirtinės ekonominės zonos ribų, ji gali išplėsti 

savo kontinentinio šelfo ribas iki 350 jūrmylių.“30 Kalbant apie Arktį ir valstybes interesantes, 

siekiančias Arkties vandenyne esančių išteklių, valstybės vadovaujasi paskutiniuoju minėtu Jungtinių 

Tautų jūrų teisės Konvencijos straipsniu. 

Norėdamos praplėsti savo valdomas teritorijas, „duomenis apie kontinentinio šelfo ribas, esančias 

toliau negu 200 jūrmylių nuo bazinių linijų, nuo kurių yra matuojamos teritorinės jūros plotis, 

pakrantės valstybė pateikia Kontinentinio šelfo ribų komisijai.“31 Tačiau valstybės neturi visiškos 

laisvės pateikti turimas pretenzijas – jas varžo nustatytas laiko tarpas, pagal kurį valstybė „privalo 

pateikti Komisijai konkrečius tų ribų duomenis kartu su papildoma moksline ir technine informacija 

kaip galima greičiau, tačiau bet kuriuo atveju per 10 metų nuo šios Konvencijos įsigaliojimo tai 

valstybei dienos.“32 Taigi, valstybės turi 10 metų nuo Konvencijos ratifikavimo datos apsispręsti, 

kokių teritorijų jai reikia, kuria kryptimi jų nori bei kokiu mastu nori praplėsti savo kontinentinio šelfo 

ribas. Pasibaigus duotajam laikotarpiui, kuris apibrėžtas Konvencijoje, valstybė praranda galimybę 

reikšti pretenzijas minimu klausimu. 

Tiek teritoriniuose vandenyse, tiek praplėstose kontinentinio šelfo ribose, pakrantės valstybės 

gauna visišką laisvę naudoti ten esančius resursus. Tai reiškia, jog Arkties šalims, praplėtus savo 

kontinentinio šelfo ribas, jos įgautų visišką teisę disponuoti teritorijoje glūdinčiomis naudingosiomis 

iškasenomis ir tvarkytis su jomis, kaip tik šios pageidauja. Jeigu įvyktų taip, jog visos Arkties 

pakrantės valstybės išreikštų norą į kontinentinio šelfo praplėtimą, visa Arktis neišvengiamai būtų 

padalinta tarp interesantų. Šios zonos pagrindinės interesantės yra JAV ir Kanada, bet prieš susitelkiant 

                                                           
28 Ten pat, P. 47; 
29 „Jungtinių Tautų jūrų teisės Konvencija“, Op., Cit., V dalis, 56 straipsnis. 
30 Ten pat, VI dalis, 76 straipsnis 
31 Ten pat; 
32 Ten pat, II priedas, 4 straipsnis; 
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ties Arkties zona, reikia trumpai apžvelgti jų vykdomą užsienio politiką kitais klausimais, siekiant 

įvertinti šias šalis, kaip tarptautinio masto žaidėjus. 
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2. Kanados vykdoma užsienio politika 

Kalbant apie Kanados įtaką tarptautiniuose santykiuose, ši valstybė yra pakankamai įtakinga. Jos 

įtaka atspindi būnant daugelio tarptautinių organizacijų nare (NATO, G7, G8, G20, JTO, Arkties 

Taryba, NORAD, PSO, PPO, NAFTA ir kt.). Narystė tokioje daugybėje organizacijų Kanadai padeda 

plėtoti ir tarptautinius ryšius. Užsienio politikos kontekste Kanada vis labiau pastebima kaip 

„sėkmingos pliuralistinės ir demokratinės visuomenės pavyzdys“.33 Taip pat valstybėje, kurioje be 

priekaištų veikia teisinis aparatas, yra užtikrintos žmogaus teisės ir laisvės, didžiausias dėmesys 

skiriamas taikos ir saugumo palaikymui pasaulyje. „Ekonomiškai ir technologiniu požiūriu, šalis 

vystėsi paraleliai su JAV“34, todėl abi šios valstybės yra susijusios ne tik per ekonomikos prizmę. 

Verta paminėti 1940 metais pasirašytą Ogdensburgo deklaraciją, kurios esmė – užtikrinti saugumą 

Šiaurės Amerikos žemyne. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Kanada vylėsi, jog valstybės, 

žinodamos, kuo pasibaigia kariniai konfliktai, nebenorės į juos veltis ir įsivyraus taika. Greičiausiai dėl 

šios priežasties šalis savo tikslų ir toliau siekia pasitelkdama švelniąja galią35. Šios pozicijos Kanada 

laikosi ir tarptautinėse organizacijose. Vienas iš pavyzdžių yra stipri Kanados pozicija NATO 

klausimu, kad šios organizacijos veikloje būtų naudojama kuo mažiau karinių veiksmų. „Kanada tvirtai 

palaikė ir ryžtingiau negu kitos reikalavo, kad pagal Šiaurės Atlanto sutarties 2 straipsnį36 NATO 

siektų ne tik karinių, bet ir ekonominių tikslų.“37 Valstybės požiūris visada buvo toks, kad tikslų 

siekimą reikia įgyvendinti pasitelkiant derybas, tarpvyriausybinį bendradarbiavimą, suteikiant pagalbą 

ir paramą, taip siekiant bendrojo gėrio. Tai lemia ir tvirtą Kanados poziciją nedalyvauti tarptautinių 

konfliktų sprendime. Gerai žinomo istoriko, mokslininko J.L. Granatstein‘o manymu, „Kanados 

kišimasis į bet kurį pasaulyje vykstantį konfliktą turėtų vykti tik tuo atveju, jei tai turėtų tiesioginės 

naudos ir įtakos šalies nacionaliniam interesams.“38 Tai visiškai paaiškina, kodėl Kanada nesprendžia 

ir atsiriboja nuo konfliktų, kuriuose yra pasitelkiamos karinės priemonės. 

                                                           
33 Kilgour, D. Proginė kalba „Canada's Role in the World: New Opportunities in a Changing Global Environment“; Rasta:  

http://www.david-kilgour.com/mp/Canada's%20Role%20in%20the%20World.htm; Žiūrėta: 2016-01-25; 
34 Central Intelligence Agency (CIA) the World Factbook - „Canada“; Rasta: https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/ca.html; Žiūrėta: 2016-01-27 
35 Švelnioji galia pasireiškia per švietimo sistemos ir ekonomikos šakų išsivystymą, kooperacijos ir bendradarbiavimo su 

kitomis šalimis plėtojimą pasitelkiant diplomatiją, taigi minkštoji galia neturi nieko bendro su kariniais valstybės 

pajėgumais. Pagrindiniais šios galios instrumentais galima įvardinti derybas, paramą kitoms šalims ir dvišalius bei 

daugiašalius susitarimus tarp valstybių. Minkštosios galios akivaizdoje savo prasmės ir svarbos vis labiau netenka 

valstybės geografinė padėtis, populiacijos dydis ar ekonomika 
36 Šiaurės Atlanto sutarties 2-asis straipsnis teigia: „Šalys prisidės prie tolesnės taikių ir draugiškų tarptautinių santykių 

plėtotės, stiprindamos savo laisvas institucijas, sudarydamos galimybę geriau suprasti principus, kuriais yra pagrįstos šios 

institucijos, ir skatindamos sąlygas stabilumui ir gerovei. Jos sieks šalinti konfliktus savo tarptautinėje ekonominėje 

politikoje ir skatins bet kurių ar jų visų tarptautinį bendradarbiavimą.“; Rasta: :  

http://www.nato.int/docu/other/lt/handbook/treaty_lt.pdf; Žiūrėta: 2016-02-24. 
37 Calvocoressi, P., „Pasaulio politika, 1945-2000“; P. 696; Vilnius : Briedis, 2001 m.; 
38 „What is Canada's place in the world?“; Rasta:  http://www.theglobeandmail.com/news/opinions/what-is-canadas- place-

in-the-world/article667985/page1/; Žiūrėta: 2016-02-02; 

http://www.david-kilgour.com/mp/Canada's%20Role%20in%20the%20World.htm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html
http://www.nato.int/docu/other/lt/handbook/treaty_lt.pdf
http://www.theglobeandmail.com/news/opinions/what-is-canadas-place-in-the-world/article667985/page1/
http://www.theglobeandmail.com/news/opinions/what-is-canadas-place-in-the-world/article667985/page1/
http://www.theglobeandmail.com/news/opinions/what-is-canadas-place-in-the-world/article667985/page1/
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Dar viena Kanados veikla tarptautiniuose vandenyse – su aplinkosauga susiję klausimai. Valstybės 

politikos tikslas yra „daryti įtaką pasaulio aplinkosaugai ir išlaikyti potencialų poveikį tarptautiniuose 

santykiuose“.39 Todėl „Kanados vyriausybė atkakliai remia ir pritaria aplinkosauginės gerovės 

siekimui šalyje.“40 Kanadai būnant antra pagal plotą valstybę pasaulyje, kurios teritorija apima keletą 

skirtingų klimato zonų, į klimato kaitą žiūrima itin rimtai. Būtent dėl šių priežasčių šalis turi aiškią 

viziją vykdant mokslinius gamtos tyrimus. Taip pat valstybė glaudžiai bendradarbiauja su kitomis 

valstybėmis vykdydama įvairias aplinkosaugos programas, stengiasi kovoti su klimato kaita globaliu 

mastu. Vienas iš pagrindinių klausimų, šiuo metu itin aktualus Kanadai, – globalios klimato kaitos, 

kitaip tariant – Arkties klausimas. 

„Kanados valdoma Arkties srities teritorija yra gana nemaža ir joje gyvena apie 100 000 tūkstančių 

kanadiečių. Tai yra ne tik tarptautinę svarbą įgaunanti teritorija, bet ir ne ką mažiau svarbi sritis 

kanadiečių identitetui.“41 Kanados susirūpinimas skirtas ne tik identiteto klausimui, nes juo siekiama 

paskatinti susitelkimą į šią opią problemą ir pasauliniu mastu, o Kanados įgyvendinama vidaus ir 

užsienio politika gana didelę dalimi yra nukreipta į Arkties zoną. „Vienas pagrindinių tikslų yra 

tarptautinės įtampos mažinimas, tarptautinių santykių institucijų kūrimas, siekiant sukurti didesnį 

bendradarbiavimą nukreiptą gamtos apsaugos ir kolektyvinės naudos kryptimi.“42 Taigi, iš viso to 

galima matyti, jog Arkties zonos išsaugojimas ir kitos su šia sritimi susijusios problemos yra viena 

pagrindinių Kanados užsienio politikos krypčių.  

Ne mažiau aktualūs klausimai Kanados vykdomoje užsienio politikoje yra visuotinė gerovė, skurdo 

mažinimas, neteisybės bei smurto prevencija. Kanada, plėtodama diplomatinius santykius su kitomis 

valstybėmis, siekia sukurti patikimos valstybės įvaizdį, užtikrinti taiką pasaulyje. Taip pat Kanada 

aktyviai kovoja už žmonių teises ir lygias galimybes, investuoja į besivystančias valstybes, taip 

siekdama sumažinti skurdo lygį jose. „Kanada aktyviai dalyvauja visose Jungtinių Tautų veiklos 

srityse: saugumo ir taikos, vystomosios pagalbos, žmogaus teisių bei socialinių klausimų srityse.“43 

Valstybė ne tik stengiasi plėtoti ekonomiką besivystančiuose regionuose (Tolimieji Rytai, Pietryčių 

Azija ir Afrika), bet taip pat taiko įvairias programa jų vystymuisi paspartinti. Kanados gerai 

subalansuota politika skurdžioms tautoms suteikia jai patrauklumo kitų nepasiturinčių valstybių 

akivaizdoje ir padeda išlaikyti tam tikrą įtaką pasaulyje.  

                                                           
39 Canadian council of chief executives, „Canada‘s role in the world“; Op., Cit.; 
40 „Canada's Action on Climate Change“; Rasta: http://www.climatechange.gc.ca/default.asp?lang=En&n=E18C8F2D-1 

Žiūrėta  
41 Rasta„The Canadian Arctic:  http://www.canadainternational.gc.ca/united_kingdom- 

royaume_uni/bilateral_relations_bilaterales/arctic-arctique.aspx?lang=eng&view=d; Žiūrėta: 2016-02-26 
42 Savage, L. „Canada'a Arctic sovereignty: secyrity or stewardship“, P. 3; Rasta: Maclean's, February 27, 

2006;http://option.canada.pagesperso-orange.fr/documents/Arctic_Sovereignty.pdf; 
43 „Canada and the United Nations“; Rasta :http://www.thecanadapage.org/UN.htm; Žiūrėta:2012-02-29; 

http://www.climatechange.gc.ca/default.asp?lang=En&n=E18C8F2D-1
http://www.canadainternational.gc.ca/united_kingdom-royaume_uni/bilateral_relations_bilaterales/arctic-arctique.aspx?lang=eng&view=d
http://www.canadainternational.gc.ca/united_kingdom-royaume_uni/bilateral_relations_bilaterales/arctic-arctique.aspx?lang=eng&view=d
http://option.canada.pagesperso-orange.fr/documents/Arctic_Sovereignty.pdf
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2.1.Kanada tarptautinių santykių kontekste 

Pasibaigus Šaltajam karui  ir pradėjus keistis galios balansui pasaulyje „Kanados vieta tarptautinėje 

galios hierarchijoje tapo pažeidžiama ir smunkanti“44 Valstybės galia pradėjo menkti ir tai lėmė 

didėjančią ekonominę priklausomybę nuo JAV. Valstybės vykdoma politika su besivystančiomis 

valstybėmis prekybos srityje turėtų stiprinti jos vaidmenį tarptautinėje sistemoje, bet galios atžvilgiu 

tai įtakos neturi. Žvelgiant į politikos prioritetus ir šalies ekonomiką, „Kanadą būtų galima priskirti 

vidutinių galybių kategorijai.“45 Globali ekonomikos integracija ir prekybos mastai turi įtakos tik toms 

valstybėms, su kuriomis yra vystoma bendra ekonomika. Teikiant pagalbą besivystančioms valstybėms 

„siekiama sukurti Kanados kaip gerosios jėgos (angl. – force for good) pasaulyje įvaidzdį.“46 Taip pat 

nuolat teikiant humanitarinę pagalbą besivystančioms valstybėms siekiama nors kiek stabilizuoti padėtį 

jose.  

Nors Kanada pristatinėja save kaip svarbų tarptautinį veikėją, laikomasi izoliacionizmo politikos, o 

politinėmis šalies deklaracijomis yra bandoma siekti aukštų tarptautinių tikslų. Kadangi nesiimama 

jokių realių veiksmų, pažanga vyksta lėtai ir nepastebimai. Kanados politika yra dvejopa: palanki arba 

tiesiog orientuota į JAV. Todėl, visų pirma, Kanada turėtų aiškiai apsibrėžti šalis, kurios atitinka jos 

interesus ir yra galimybė su jomis vykdyti bendrą politiką viena kryptimi. „Norint įgauti pasisekimą, 

Kanada turi gerai persvarstyti savo vykdomą užsienio politiką, performuoti karines pajėgas ir 

svarbiausia – atsisakyti izocionalizmo politikos ir prisijungti prie visų strategiškai svarbių partnerių.“47 

Visa tai reikštų visai kitokį Kanados užsienio politikos vystymąsi. 

 

  

                                                           
44 Clarkson, S., Op. Cit., P. 512; 
45 Eyles, J., Consitt, N., Op. Cit., P. 306; 
46 French, J., L., Op. Cit., P. 657; 
47 Ten pat, P. 662; 
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3. JAV užsienio vykdoma politika 

Kadangi pagrindinis JAV siekis – dominuoti pasaulyje ir  pirmauti visose srityse, tai nemaža dalimi 

lemia ir valstybės vykdomą užsienio politiką. Oficialiai deklaruojami šalies užsienio politikos tikslai –

„kurti saugesnį, demokratiniais principais veikiantį ir klestintį pasaulį, siekiantį ne tik Amerikos 

piliečių, bet ir tarptautinės  bendruomenės gerovės.“48 Todėl pasitaiko atvejų, kai JAV tampa viena iš 

svarbiausių valstybių tarptautiniuose santykiuose pasauliniu mastu.  

Ankščiau buvusios vyriausybės ir prezidentai siekdavo JAV dominavimo pasaulyje pasitelkdami 

įvairias spaudimo priemones, dėl kurių susilaukdavo daug kritikos. Pasikeitus prezidentui ir į valdžią 

atėjus B. Obamai, pasisakančiam už taikesnes politikos formavimo priemones, pasaulinė situacija 

pradėjo palaipsniui keistis. Kaip pavyzdys gali būti laikoma tai, jog jau pirmaisiais savo kadencijos 

metais nutraukė ilgai trukusį karą Irake, taip pat sugebėjo pasirašyti START programą su Rusija, pagal 

kurią bus mažinamas branduolinių galvučių skaičius ir strateginės ginkluotės kiekiai.  

Visgi kai kuriais atvejais neįmanoma išvengti ir karinių priemonių panaudojimo valstybės 

vykdomojoje užsienio politikoje. Vienas iš tokių įvykių buvo Osama bin Laden‘o nužudymas. Dar 

2001 metais, po teroristinio išpuolio rugsėjo 11 dieną, tuometinis prezidentas G. W. Bush paskelbė 

karą terorizmui kaip globaliai grėsmei. „Po teroristinio išpuolio JAV, terorizmas visiškai suprantamai 

buvo iškeltas į pirmą vietą kaip tarptautinė grėsmė pasaulio politikoje.“49 Rugsėjo 11-osios išpuolio 

vadeivos Osamos bin Laden‘o sulaikymas ir nužudymas buvo tik įrodymas, jog į terorizmą žiūrima 

labai rimtai. Kaip po šio įvykio kalbėjo prezidentas B. Obama: „teisingumas buvo įvykdytas“.50 

Terorizmas ir toliau išlieka kaip viena pagrindinių JAV užsienio politikos sričių, o šio nusikaltėlio 

nužudymas parodė pasauliui, kad už terorizmą bus atlyginta.  

Kita ne mažiau svarbi JAV užsienio politikos kryptis yra susijusi su ginklų kontrole, taip siekiant 

didinti saugumą pasaulyje. Dėl šios priežasties yra sukurtas ginklų kontrolės biuras, kuris yra 

atsakingas už „tarptautinius susitarimus ir aktus dėl branduolinio, cheminio/biologinio ginklų, o taip 

pat konvencinės ir strateginės ginkluotės.“51 Pagrindiniai šios organizacijos keliami tikslai yra visos 

minėtos ginkluotės mažinimas, saugus eksploatavimas ir naujų ginklų gamybos prevencija. Ne mažiau 

svarbi šio biuro funkcija yra stebėti, ar laikomasi pasirašytų sutarčių, kontroliuoti jų vykdymą. Taip 

norima užtikrinti visų šalių bendradarbiavimą ginklų kontrolės ir neplatinimo sferose ir užtikrinti 

                                                           
48 Department of State and U.S. Agency for International Development, „Strategic Planning Framework“, 

Rasta:http://www.state.gov/s/d/rm/rls/dosstrat/2004/23509.htm; Žiūrėta: 2016-04-02; 

49 Kay S. Op. Cit.; P. 235; 
50 „Osama bin Laden killed: Barack Obama's speech in full“; Rasta: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/8487354/Osama-bin-Laden-killed-Barack-Obamas-speech- in-

full.html; Žiūrėta: 2016-04-02; 
51 „Bureau of Arms Control“; Rasta:  http://www.state.gov/www/global/arms/bureauac.html; Žiūrėta: 2016-04-02 

http://www.state.gov/s/d/rm/rls/dosstrat/2004/23509.htm
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/8487354/Osama-bin-Laden-killed-Barack-Obamas-speech-in-full.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/8487354/Osama-bin-Laden-killed-Barack-Obamas-speech-in-full.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/8487354/Osama-bin-Laden-killed-Barack-Obamas-speech-in-full.html
http://www.state.gov/www/global/arms/bureauac.html
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saugumą pasaulyje. Kalbant apie ginklų kontrolę, ši sritis nėra išskirtinai susijusi tik su JAV užsienio 

politika, nes ši kontrolė turėtų būti vykdoma pasauliniu mastu. Tik nuosekliai vykdant šią kontrolę bus 

užtikrinta taika pasaulyje, todėl galima teigti, jog tokia JAV užsienio politika yra reikšminga ir 

pasauliniu mastu. 

Sekanti užsienio politikos kryptis, kurioje aktyvią veiklą vykdo JAV vyriausybė, yra demokratijos 

ir žmogaus teisių užtikrinimo skatinimas. „Kartais tai net yra įvardijama kaip svarbiausia ir centrinė 

JAV užsienio politikos kryptis.“52 Pati valstybė akcentuoja Visuotines žmogaus teisių deklaracijos 

nuostatas ir aktyviai remia kitas valstybes, kurios siekia demokratijos ir žmogaus teisių užtikrinimo. 

Dėl šių principų JAV beveik visada dalyvauja pilietiniuose konfliktuose, kur norima nuversti esamą 

valdžią ir įvesti demokratiją. Įvairūs tarpvalstybiniai susitarimai, ekonominė ir humanitarinė pagalba 

bei tarptautinių forumų organizavimas yra pagrindinės priemonės, kuriomis JAV vysto šią užsienio 

politikos kryptį.  

Dar viena užsienio politikos kryptis, kurią svarbu paminėti ir į ją yra sutelktas didelis JAV valdžios 

dėmesys, – narkotikų kontrolė. JAV yra įsteigtas Tarptautinis narkotikų ir teisės aktų vykdymo 

priežiūros biuras, kurio esminis tikslas yra: „mažinti ir kontroliuoti įvežamų narkotikų kiekį į JAV bei 

mažinti tarptautinį nusikalstamumą ir jo įtaką Amerikos piliečiams.“53, kadangi didelis narkotikų 

kiekiai į šalį patenka per sieną su Meksika. Būtent dėl šios priežasties yra stiprinama sienos apsauga ir 

narkotikų įvežimo kontrolė, taip siekiant kontroliuoti ir uždrausti narkotikų bei žmonių prekybą, pinigų 

plovimus, kitus finansinius nusikaltimus.  

Viska apibendrinus, galima sakyti, kad JAV vykdoma užsienio politiką daugiausiai yra susijusi su 

saugumo užtikrinimu tarptautiniu mastu. Kadangi dabartinės JAV užsienio politikos kryptys yra 

nukreiptos prieš šių dienų pasaulines grėsmes: narkotikų prekyba, tarptautiniu mastu vykdomi 

organizuotas nusikalstamumas, terorizmas, ginklų prekyba, tai tik įrodo, jog JAV siekia ne tik savo 

valstybės piliečių gerovės, bet ir saugesnio pasaulio.  

3.1. JAV vieta tarptautiniuose santykiuose 

Kaip buvo paminėta pirmoje darbo dalyje, pagal valstybių galios hierarchiją JAV yra laikoma 

supergalybe. Ilgainiui jos statusas nepasikeitė ir visame pasaulyje JAV yra itin gerbiama, pripažįstama 

likusių pasaulio valstybių.  

JAV savo rankose turi galios svertus (ekonominius, karinius), kuriais ir remiamasi tarptautinėje 

arenoje. Verta dar kartą paminėti ir tobulai veikiančią šalies ekonomiką, nuo kurios tolimesnio 

                                                           
52 Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor“; Rasta:  http://www.state.gov/j/drl/index.htm; Žiūrėta 
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vystymosi priklauso ir viso pasaulio ekonomika. Vidaus politikos atžvilgiu JAV yra geras pavyzdys ne 

tik valstybėms kaimynėms, bet ir valstybėms esančioms už Atlanto, kadangi „didžioji pasaulio dalis 

palaiko Jungtines Amerikos Valstijas ir laiko jas sektinu pavyzdžiu.“54 

Šių dienų tarptautinė sistema buvo suformuota remiantis JAV idėjomis ir vykdoma politika, o pati 

JAV sukūrė arba inicijavo daugelį pasaulinių finansų mechanizmų, taip pat žmogaus teisių struktūrų. 

„Būtent pagal Amerikos žmogaus teisių tradicijas šiandien yra vertinamos kitos šalys bei šių teisių 

užtikrinimas jose.“55  Kai kuriais atvejais, už savo norą primesti turimas pažiūras apie žmogaus teises 

likusiam pasauliui, JAV susilaukia nemažai kritikos, bet didelėje pasaulio dalyje yra manoma, jog 

„dominuojanti pasaulio valstybė nustato teisingo kelio taisykles ir užtikrina, kad visi jų laikytųsi, dėl 

ko tarptautinėje sistemoje įsivyraus taika ir stabilumas.“56  

JAV daugiausiai galios suteikė tarptautinių organizacijų įtaka, kadangi valstybė priklauso daugeliui 

organizacijų, yra ne vienos iš jų įkūrėja, kitų – neformali vadovė. Reikia suprasti, jog tai vienintelė šių 

dienų supergalybė, tad jos sprendimai dažniausiai nulemia galutinę vieno ar kito klausimo baigtį. Taip 

vyksta todėl, kad dauguma šalių pasitiki JAV, o kitos yra tiesiogiai priklausomos nuo jos ir turi derinti 

savo ekonomiką, vykdoma politiką su JAV, nes ne retu atveju nuo to priklauso ir jų pačių gerovė. 

 

 

  

                                                           
54 „US Role in the World“; Rasta:  http://www.americans-world.org/digest/overview/us_role/usrole_summary.cfm;Žiūrėta: 

2016-04-10 
55 „The U.S Role in the World: Four Futures“, Watson   institute for   international   studies, Brown   university; Rasta:  

http://www.choices.edu/resources/documents/usrole_futures_002.pdf ; Žiūrėta: 2016-04-10; 
56 Davis, J. „The Big Picture of the U.S. Role in the World“; Rasta:  http://foreignpolicyblogs.com/2012/03/16/big- picture-u-

s-role-world/ ; Žiūrėta 2016-04-10; 
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4. JAV ir Kanados požiūrių į Arkties sritį palyginimas 

Remiantis aukščiau pateikta JAV ir Kanados įgyvendinamos politikos analize, norint pasiekti 

išsikeltą darbo tikslą ir uždavinius, ši dalis yra kertinė viso darbo dalis. Joje analizuojama minėtų šalių 

politika Arkties zonos atžvilgiu, kadangi išanalizavus individualiai kiekvienos valstybės  vykdomą 

politiką ir jos vietą tarptautiniuose santykiuose, galima išskirti pagrindinius panašumus ir skirtumus,  

įvardinti pagrindinius susidūrimo ir nesantaikos taškus. 

4.1.Kanados vykdoma politika Arktyje ir kylantys iššūkiai 

„Oficialiuose Kanados valstybės dokumentuose yra teigiama, kad Kanada yra Šiaurės tauta.“57 

Šiuo atveju „Šiaurė“ yra valstybės identitetą ir istoriją atspindintis apibūdinimas, todėl, kalbant apie 

Kanados ateitį, ji yra labai svarbus objektas. Daugelis valstybės gyventojų laikosi nuomonės, kad 

Arktis „formuoja jų, kaip tautos ir kaip kiekvieno atskiro individo identitetą.“58 Kadangi dabar Kanadai 

priklausanti Arkties zonos dalis sudaro daugiau nei 40 proc. visos Arkties teritorijos,  Kanada gali save 

vadinti Arkties valstybe. „Šiaurinėje šalies dalyje esantis Arktinis salynas (angl. – Arctic Archipelago) 

yra sudarytas iš 94 didesnių salų ir net 36 469 tūkst. mažųjų salelių, kurios visos kartu užima 

1.4 mln. km2 teritoriją (žr. Priedas Nr. 4)59 , o Kanadai priklausantis Arktinis salynas apima didžiausią 

sausumos plotą Arktyje, neskaitant Grenlandijos.“60 Taigi, šis Kanadai priklausantis Arkties srities 

plotas tik įrodo, kad antros pagal plotą didžiausios pasaulio valstybės turimi tikslai šios teritorijos 

atžvilgiu yra visiškai pagrįsti, o pati Kanada yra visiškai pagrįstai vadinama Arkties supergalybe.61 

Taip pat dėl anksčiau minėtų salų ir salelių Kanada buvo pripažinta pilnateise Arkties zonoje turimų 

žemių valdytoja. Savo prezidentavimo laikais G.W. Bush netgi yra pasisakęs, oficialiai pripažindamas 

Kanados turimas teritorijas Arkties salyne. Toks viešas pareiškimas reiškė, jog Kanada turi visas teises 

ir laisves veikti šiose teritorijose. „Ji gali leisti ir taikyti savo įstatymus, vykdyti įvairią veiklą bei 

nustatyti leidimus ir draudimus teritoriją norinčioms kirsti kitoms valstybėms.“62 Dėl Kanados 

vykdomos politikos bei žmogui atšiauraus klimato, Arkties salynas kitoms šalims buvo beveik 

nepasiekiamas, taip pat „buvo ribojama žmogaus veikla šiose teritorijose.“63 Šis žmogaus veiklos 

                                                           
57 Kanados Šiaurinė strategija :„Canada’s Northern Strategy: Our North, Our Heritage, Our Future“; rasta: ; žiūrėta:2016-

04-24; 
58 Green, G. „Canada’s Northern Identity“; rasta: http://www.themarknews.com/articles/5885-canadas-northern- 

identity?page=2; žiūrėta: 2016-03-25; 
59 „Arctic Sea Routes: DARPA seeks monitoring systems“; Rasta: http://www.eaglespeak.us/2012_03_01_archive.html; 

Žiūrėta: 2016-04-02; 
60 Internetinė Kanados enciklopedija, „Arctic Archipelago“; Rasta: http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/arctic-

archipelago; Žiūrėta: 2016-03-28; 
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confirment leur désaccord sur l’Arctique“; Le Devoir, 22 August 2007; 
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apribojimas Arkties srityje įrodo, jog šalis nenori pašaliečių savo teritorijoje ir visais įmanomais būdais 

siekia apsaugoti gamtą, kad nebūtų padaryta neatitaisoma žala. Kadangi Kanada stipriai riboja 

žmogaus veiklą savo valdomoje teritorijoje, vadinasi, jai rūpi išsaugoti gamtą nepaliesta ir tai tik įrodo, 

jog aplinkosauga šiai valstybei yra itin svarbi. Po suverenumo pripažinimo tapo aišku, jog Arkties 

salyne Kanada gali laisvai naudotis glūdinčiais resursais ir valdyti aplink esančius vandenis, kaip jai 

tinka. 

Visgi „įalies vyriausybė mato ne tik galimybes, bet ir daugybę iššūkių, kurie šiuo metu egzistuoja 

Šiaurėje. Būtent dėl to yra skiriama daug dėmesio ir šalies nacionalinių resursų panaudojimui šių 

problemų sprendimui.“64 „Kanadai priklausančioje Arkties salyno dalyje kol kas nebuvo aptikta 

naudingųjų metalų (aukso ar deimantų), kurių galimas egzistavimas Arktyje buvo minėtas anksčiau, 

tačiau yra randami dujų ir naftos telkiniai, salyno teritorijoje taip pat randama ir anglies.“65 Dėl Arktyje 

randamų naudingųjų išteklių, galima sakyti, kad tai didina šalies ekonomiką ir atneša visapusišką 

naudą. 

Nors Kanada gauna naudos iš Arktyje glūdinčių išteklių, šalis skiria didelius resursus moksliniams 

tyrimams, išreiškia didelį susirūpinimą dėl oro, vandens ir aplinkos taršos Arkties zonoje. „Kanados 

iniciatyva buvo išleistas Arkties vandenų taršos prevencijos aktas (angl. – Arctic Waters Pollution 

Prevention Act) dar 1969 metais.“66 Šis aktas ne tik patvirtino Kanados įtaką Arktyje, bet ir uždraudė 

pilti bet kokio tipo atliekas į Arkties vandenis. Taip pat valstybė turi teisę kontroliuoti žuvininkystę ir 

laivininkystę 100 jūrmylių spinduliu nuo savo krantų. Ne retu atveju yra sakoma, jog „Arktis yra tarsi 

tolima, Kanados kontroliuojama žemė, o kitaip tariant – tolimojo Šiaurė yra lyg šalies kolonija.“67 

Panašu, jog Kanada yra suinteresuota ne tik ne tik išgauti naudingųjų išteklių iš šios zonos, bet ir 

rūpintis aplinkosauga ir saugumu, kas yra svarbu norint išsaugoti šią teritoriją ateities kartoms. 

Visgi Kanados norai, kad ši sritis gyvuotų toliau, gali būti bevaisiai, nes jos likimą lemia žmonių 

veikla pasauliniu mastu. Dėl šiuo metu žmonių vykdomos veiklos vyksta klimato kaita, stipriai kyla 

vidutinė metų temperatūra bei didėja ozono skylė, kas lemia nenumaldomą ledynų tirpimą. „Šiuo metu 

Arkties regionas patiria staigius aplinkos ir socioekonominius pokyčius“68, o labiausiai klimato kaita 

paveikia ten gyvenančius žmones. Dėl tirpstančių ledynų didėja agrokultūrai tinkami plotai, todėl 

vietos gyventojų gyvenimas tik paprastėja, tačiau tirpstant ledynams kyla ir grėsmės, kurias sunku 
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suvaldyti. Tirpstant ledynams Arktis tampa vis labiau prieinama kitoms šalims, todėl „kyla ne tik 

klausimas dėl galimos šio regiono ateities, bet ir dėl būsimo Kanados vaidmens jame.“69 Taip pat šiam 

regionui tampant vis geriau pasiekiamam atsirado šalių, kurios greit panoro iš to pasipelnyti ir to 

kartais siekia netgi drastiškais metodais. 

„2007 metų rugpjūčio mėnesį Rusija nuplaukė ir įsmeigė savo šalies vėliavą jūros dugne po Šiaurės 

ašigaliu ir tokiu būdu pareiškė savo „pretenzijas į kontinentinio šelfo dalį, savo dydžiu prilygstančią 

Vakarų Europai. Tokiu poelgiu Maskva visiškai iš niekur sukūrė naują tarptautinės įtampos šaltinį.“70 

Šis Rusijos gestas užimti Arktį ir joje glūdinčius resursus neliko be atsako ir privertė Arkties valstybes 

imtis atitinkamų veiksmų. 

Pirmoji į šį Rusijos poelgį sureagavo JAV. Tais pačiais metais „Vašingtone įvyko trijų dienų 

mokslo ir karinių žinybų atstovų pasitarimas. Jame buvo akcentuojama, kad Arkties vandenynas ir jo 

turtai yra pasaulinė nuosavybė, o į jo dugną įbesta valstybinį vėliava dar nenustato tos valstybių 

teisių.“71, kadangi savo mokslinius tyrimus Arktyje nuolat vykdo ir geologinius duomenis renka 

Norvegija ir Danija. Taigi, visos Arkties valstybės turi savas pretenzijas dėl Arktyje glūdinčiųjų 

naudingųjų išteklių. 

„Šalys turi suvenerias teises tyrinėti ir visapusiškai išnaudoti visus išteklius, kuriuos randa sau 

teisiškai priklausančiose išimtinėse ekonominėse zonose.“72 Bet yra, manoma, jog didžiausi resursų 

plotai glūdi už šalims priklausančių ekonominių zonų (200 jūrmylių), todėl šalys siekia pasidalinti 

įtakos zonas, kad joms priklausančiose teritorijose galėtų nevaržomai vykdyti norima politiką. 

Kalbant apie Arkties pasidalijimą, Kanada gali būti tas žaidėjas, kuriam toks sprendimas atsilieptų 

skaudžiausiai. Kadangi Kanada neturi pakankamai galingų karinių resursų, kad apginti savo turimas 

teritorijas Arktyje karo atveju, taip pat neturi stipraus žodžio, galinčio sustabdyti valstybes, 

pasisakančias už Arkties padalijimą. Jei nutiks, taip, jog Arktis visgi bus padalinta, Kanada praras 

nemažą dalį dabar valdomų salų ir tai turės neigiamos įtakos visos šalies ekonomikai. Dėl esamos 

dalybų grėsmės Kanada išleido Šiaurinę strategiją, kurios pagrindinė mintis, išreiškiama per šūkį 

„Mūsų Šiaurė, mūsų paveldas – mūsų ateitis“. Strategijos pagrindinės kryptys ir tikslai yra:  1) išlaikyti 

suverenumą Arkties srityje; 2) paskatinti socialinę ir ekonominę plėtra regione; 3) išsaugoti Šiaurės 
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aplinkos paveldą; 4) pagerinti ir plėtoti Šiaurės regiono valdymą.“73 Dokumente ypač pabrėžiamas 

Kanados suverenitetas jai priklausančiose Arkties teritorijose, o pabaigoje užsimenama, kad šalis 

jokiais būdais nekeis savo vykdomos politikos šioje srityje. Taip pat dokumente paminimas siekis 

primesti savo pozicijas kontinentiniame šelfe. „Yra manoma, kad Kanados vyriausybė skyrė apie 

109mln. dolerių74 investuojant į mokslinius tyrimus Arktyje, skirtus jūros dugno ir kontinentinio šelfo 

tyrimams.“75 Šių mokslinių tyrimų atlikimas tik įrodo, kokie rimti yra Kanados siekiai. Kitas svarbus 

valstybės dokumentas, tiesiogiai susijęs su Arktimi, – Nacionalinė šalies veiksmų programa, skirta 

Jūrų aplinkos apsaugai (angl. – National Programme of Actions for the Protection of the Marine 

Environment from Land-based Activities – NPA). 

Šiame akte visas dėmesys sutelkiamas į žmonių gerovę bei „jūros aplinkos blogėjimo mažinimą, 

jau pažeistų vietų atstatymą, jūros išteklių išsaugojimą bei tausų jų naudojimą, siekį išlaikyti jūrų 

aplinkos biologinę įvairovę bei skatinti jos gamybinius pajėgumus.“76 Šis ir kiti panašaus pobūdžio 

dokumentai leidžia suprasti, jog Kanada siekia apsaugoti esamus resursus tiek po vandeniu, tiek 

vandenyje, taigi iš šių dokumentų galima spręsti, jog šalis siekia riboti kitų šalių patekimą į Arktį ir 

taip užkirsti kelią jos naikinimui. 

„Kanada suvaidino viena pagrindinių vaidmenų įkuriant Arkties regiono hidrografinę komisiją 

(angl. – Arctic Regional Hydrographic Commision), kuri padeda geriau suprasti Arkties vandenyno ir 

jo pakrančių saugų ir pilnavertį naudojimą.“77 Tai dar kartą patvirtina, kad Kanadai tikrai rūpi Arkties 

išnaudojimo klausimas, todėl siekiama užtikrinti, jog Arktis nebus išeikvota ir pamiršta. Kanada visada 

buvo viena tų valstybių, kuri, kai tik kalba pasisukdavo apie Arkties saugojimą ir klimato kaitos žalą, 

visada turėdavo aiškią poziciją ir už tai aktyviai pasisakydavo. „Kanada prisiima visą atsakomybę už 

aplinkos apsaugą Arkties vandenyse“78, siekdama, kad Arktis būtų saugoma tarptautiniu mastu ir 

išlaikytų vientisumą. Taip pat Kanada yra pagrindinė iniciatorė įvairių ekosistemų ir gyvūnų 

išsaugojimo  programų.79 Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, galima teigti, kad Kanada 

yra labiau suinteresuota išsaugoti Arkties gamtą ir apriboti žmogaus veiklą joje, o ne tik išgauti 

naudinguosius išteklius ir gauti naudos. Taip pat iš aukščiau pateiktų skyrių matyti, kad Kanados 
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vykdoma politika yra orientuota į skurdžiai ir sunkiai gyvenančias valstybes bei pagalba joms, tuose 

regionuose aktualias aplinkosaugos problemas ir jų sprendimą bei žmonių gerovę. Šios politikos 

krypties Kanada laikosi ir Arkties atžvilgiu, tačiau visiškai priešingą politiką Arkties srities klausimais 

vykdo JAV. 
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4.2. JAV Arkties klausimu vykdoma politika 

Kadangi JAV dažnai įvardijama  kaip daugelio nesutarimų sprendėja, nenuostabu, jog Arkties 

klausimu ji taip pat turi svarų žodį, atskirus tikslus ir siekius, vykdydama politiką, susijusią su šiuo 

regionu. Netgi Nacionalinio saugumo Prezidento direktyvoje (angl. – National Security Presidential 

Directive and Homeland Security Presidential Directive) yra atskiras skyrius apie Arkties zoną, 

kuriame labai aiškiai pasakoma, kad JAV yra viena iš Arkties valstybių ir turi labai aiškius tikslus 

minėtoje teritorijoje. 

Viename iš pirmųjų punktų, anksčiau minėtame dokumente, teigiama, kad „JAV turi didelius ir 

esminius interesus Arkties regione bei yra pasiruošusi veikti viena arba sąjungoje su kitomis 

valstybėmis, siekiant apginti šiuos interesus. Pagrindiniai JAV tikslai ir siekiai, įvardinti šiame 

dokumente: 

1. Susipažinti su nacionalinio saugumo poreikiais, susijusiais su Arkties regionu; 

2. Apsaugoti Arkties regioną ir išsaugoti jo biologinius resursus; 

3. Užtikrinti, kad natūraliųjų resursų gavyba ir ekonominis vystymasis regione nebūtų 

žalingas aplinkai; 

4. Stiprinti institucinį bendradarbiavimą tarp pagrindinių 8 Arkties valstybių (JAV, 

Kanada, Danija, Suomija, Islandija, Norvegija, Rusija ir Švedija); 

5. Įtraukti vietines Arkties bendruomenes į sprendimų priėmimo procesą; 

6. Stiprinti mokslinių tyrimų monitoringą ir pačius tyrimus vietos, regiono ir globalios 

aplinkosaugos klausimais.80 

 Vertinant šiame dokumente įvardijamus užmojus, JAV požiūris gali būti traktuojamas 

kaip gana panašus į Kanados požiūrį, kuris orientuotas į Arkties zonos ir joje gyvenančių žmonų 

apsaugą.  

 Kaip ir Kanada, taip ir JAV, įvairius mokslinius tyrimus Arkties zonoje atlieka jau ne 

vieną dešimtmetį. „1984 metais, Arkties tyrimų ir politikos aktu (angl. – the Arctic Research and 

Policy Act of 1984) buvo įkurta JAV Arkties tyrimų komisija (angl. – The United States Arctic 

research Commision), kurios pagrindiniai tikslai ir pareigos buvo skatinti tyrimus Arktyje bei 

rekomenduoti tyrimais paremtą politiką Prezidentui ir Kongresui; duoti nurodymus tarpžinybinio 

Arkties komiteto nariams; kurti nacionalinius Arkties mokslinių tyrimų projektus penkerių metų 

laikotarpiui, o tai pat bendrauti su Arkties regiono gyventojais ir vietos valdžios institucijomis, siekiant 

                                                           
80 Nacionalinio saugumo Prezidento direktyva dėl Arkties regiono politikos, National Security Presidential Directive and 

Homeland Security Presidential Directive, P. 2; Rasta: http://www.arcticgovernance.org/usa-arctic-region- policy.4652601-
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gauti kuo platesnę ir tikslesnę informaciją.81 Kompetentingą komisiją formuoja JAV prezidentas, 

narius rinkdamas iš akademinių ir mokslinių institucijų narių. Komisijos nariai visus tyrimus atlieka 

Aliaskoje, kuri ir sudaro galimybę JAV turėti priėjimą prie Arkties zonos. 

 „JAV pradėjo laikyti save Arktine tauta nuo 1867 metų, kai nusipirko Aliaską iš, nuo 

Krymo karų82 susilpnėjusios, Rusijos“.83 Nuo tada tai yra pati didžiausia, bet tuo pačiu ir mažiausiai 

apgyvendinta valstija. Taigi, tirpstant ledynams ir gerėjant Arkties pasiekiamumui yra galimos naujos 

galimybės ir iššūkiai Aliaskoje, o JAV dėl jos žinioje esančios Aliaskos gali reikšti vienokias ar 

kitokias pretenzijas ir į Arkties zoną.  

 Toliau kalbant apie JAV politiką Arkties atžvilgiu reikia paminėti 1991 metų Arkties 

aplinkos apsaugos strategiją (angl. – Arctic Environmental Protection Strategy), kuri yra ratifikuota 

JAV ir likusių Arkties valstybių. Šis aktas buvo pasiūlytas Suomijos, siekiant išspręsti su aplinka 

susijusias problemas. „Buvo sukurtos 4 darbinės grupės, kurios vykdė aplinkosaugos monitoringo, 

floros ir faunos išsaugojimo, pasiruošimo nenumatytiems įvykiams, bei jūrų apsaugos programas.“84 

JAV prisijungimas prie minėtos strategijos parodo, kad ši šalis jau ne pirmą dešimtmetį Arktį ne tik 

tyrinėja, bet ir rūpinasi jos likimu. 

 Nors galima daryti prielaidą, kad JAV politika Arkties atžvilgiu orientuojasi tiek į 

aplinkosaugą, tiek į regiono išsaugojimą, tačiau po Rusijos akibrokšto 2007 metais, kai ši įsmeigė 

vėliavą ir pasiskelbė didelės Arkties dalies šeimininke, pradėjo keistis ir JAV interesai šioje zonoje. 

JAV teigimu, Arktyje slypintys naudingieji ištekliai yra pasaulinė nuosavybė, todėl jos „tikslai šiame 

regione iš mokslinių pasikeitė į suverenumo ir saugumo užtikrinimą Aliaskos vandenyse, kurie ribojasi 

su Kanados ir Rusijos teritorijomis.“85 JAV netgi buvo pradėjusi neįleisti Rusijos žvejybinių laivų į 

Aliaskos krantų zonai priklausančius vandenis, todėl, remiantis oficialiais pareiškimais, matyti, kad 

JAV, kaip ir reikėjo tikėtis, priėmė Rusijos mestą iššūkį ir iš esmės pakeitė savo vykdomą politiką 

Arkties zonoje. Pagrindinis uždavinys JAV 2008 metais buvo „jūrų sienos su Rusija išlaikymas – 

apsauga nuo žuvies vogimo iš Aliaskos vandenų.“86 Taip pat minimas karinių pajėgų dislokavimas 

netoli Aliaskos, siekiant užtikrinti ribų tvirtumą ir apsaugą.  

                                                           
81 Oficialus Jungtinių Amerikos Valstijų Arkties tyrimų komisijos tinklapis, US Arctic Research Commission; Rasta 

http://www.arctic.gov/about.html ; Žiūrėta: 2016-04-03 
82 daugiausiai vykęs Krymo teritorijoje ir Juodojoje jūrose 1853-1856 metais tarp Rusijos imperijos vienoje pusėje ir  

Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Osmanų imperijos ir Sardinijos karalystės sąjungos kitoje. Karą išprovokavo kilęs ginčas 

dėl skirtingų religijų (katalikybės ir stačiatikybės). 
83 „U.S. Arctic Policy“; Rasta:  http://www.state.gov/www/global/oes/oceans/fsarctic_policy_990423.html; Žiūrėta:2016-04-

04; 
84 Ten pat; 
85 „U.S. shifts Arctic foreign policy“, Rasta: Vancouver Sun, August 9, 2008; 

http://www.canada.com/vancouversun/news/story.html?id=1d6374e1-0a0c-483e-915a-e7151f7774a9; Žiūrėta:2016-04-12 
86 Ten pat; 
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 Skirtingų šalių siekiai Arkties zonoje išlieka panašūs: valdyti kuo didesnę teritorijos dalį, 

gauti iš to pajamų ir naudos. Tuo tarpu JAV prie gamtos saugojimo ir kitų panašių tikslų, iškėlė ir 

keletą naujų: „vykdyti aktyvesnę ir daugiau įtakos turinčią politiką, siekiant apginti savo interesus 

Arktyje, o taip pat didinti savo jūrinę galią regione.“87 Tai įrodo, kad JAV yra nusiteikusi ginti savo 

interesus kaip jai įprasta – nuožmiai. Taip pat JAV nėra ratifikavusi Jungtinių Tautų jūrų teisės 

konvencijos, todėl jos veikla Arkties vandenyse yra ribota negu priešingu atveju, jei būtų ratifikavusi.  

 JAV užimama pozicija savaime paaiškina, kodėl ši nėra pasirašiusi Jungtinių Tautų jūrų 

teisės konvencijos, kadangi nors pasirašydama šią konvenciją ji  turėtų didesnę įtaką tarptautinėje jūrų 

teisėje, bet tokiu atveju jai tektų priimti ir įgyvendinti kitų ją pasirašiusių valstybių esamus sprendimus. 

Kol ši konvenciją nepasirašyta, JAV savo ir kituose nepriklausomuose vandenyse gali nevaržomai 

vykdyti savo politiką ir nėra priklausoma nuo kitų valstybių sprendimų. „Konvencijos oponentai teigia, 

kad nėra visiškai jokios būtinybės prie jos prisijungti, kadangi turėdama didžiausią jūrų laivyną šalis ir 

taip gali laikytis Konvencijos nuostatų kaip paprotinės teisės, kai ši atitinka JAV interesus ir vykdyti 

vienašalius veiksmus savo nuožiūra, kai tai neatitinka šalies interesų.“88 Tai tik įrodo, jog valstybė 

nenori niekam paklusti ir veikti taip, kaip šiai atrodo teisinga.  

 Sekanti pozicija, kodėl JAV vengia ratifikuoti šią konvenciją, yra mokesčiai. „Bijoma 

Tarptautinio Jūrų tribunolo ir galimų teisinių pasekmių, ypač, kai kalbama apie veiklą kontinentinio 

šelfo teritorijoje bei taršą, susijusią su sausumoje vykdoma veikla.“89 Valstybė, kuri turi vieną 

stipriausių ekonomikų pasaulyje, dėl savo aktyvios veiklos gana stipriai teršia orą, tad vengdama 

griežtų sankcijų, vengia pasirašyti tokio pobūdžio sutartį. Taip pat JAV pozicija neratifikuoti 

konvencijos atspindi „tikėjimą, kad Konvencija gali griežtai apriboti JAV žvalgybinę-informacijos 

rinkimo veiklą.“90 Šis nenoras jungtis prie Konvencijos, įrodo JAV vengimą būti priklausomai nuo kitų 

ir viską daryti pagal užsibrėžtus bendrus tikslus, todėl JAV siekia išlaikyti savarankiškumą ir taip 

pabrėžti savo galią. 

 Žvelgiant iš kitos perspektyvos, ratifikavus šią sutartį, JAV įgautų daugiau galios Arkties 

zonoje, išaugtų kitų šalių pripažinimas, nes JAV taptų lygiaverte jūrine valstybe su tomis, kurios jau 

yra ratifikavusios šį dokumentą. Verta paminėti, kad „Konvencijos pasirašymas turėtų teigiamos įtakos 

                                                           
87 O‘Rourke, R., „Changes in the Arctic: Background and Issues for 
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nacionalinio saugumo, ekonomikos ir su aplinkosauga susijusių klausimų sprendimui JAV,“91 nes šiuo 

dokumentu nustatomos taisyklės jūrų ekonominėms zonoms, laivybos ir žvejybos zonos, teršalų 

kiekius, kuo pačių šalių vyriausybės neužsiima. Jeigu JAV pasirašytų šią sutartį, ji „gautų galimybę 

imtis vadovaujančio vaidmens pirmojoje globalaus mąsto jūrinėje partnerystėje – 156 šalių koalicija, 

kurios yra ratifikavusios Konvenciją.“92 Kaip matoma iš pateiktų argumentų, šios sutarties pasirašymas 

turi tiek privalumų, tiek trūkumų, kurie paveiktų JAV pozicijas pasauliniame lygmenyje.  

 Atkreipiant dėmesį į tai, jog JAV stengiasi užimti vadovaujančias pozicijas visose 

organizacijose, kurioms priklauso, prisijungimas prie minėtos Konvencijos suteiktų jai tiesioginę 

prieigą prie pasaulinių vandenų kontrolės, sudarytų galimybę išspręsti ginčus dėl Arkties savo naudai. 

Taip pat JAV įgytų laivybos ir žvejybos teises, įteisintas šiame dokumente, ir prieigą prie Šiaurės 

Vakarų koridoriaus, kuris yra vienas iš nesutarimų taškų su Kanada. 

4.3. Kylantys nesutarimai tarp JAV ir Kanados Arkties zonoje 

 Pirmieji ginčai tarp JAV ir Kanados kilo dar 1985 metais dėl Šiaurės Vakarų koridoriaus, 

kai „JAV pakrantės ledlaužis be jokio perspėjimo praplaukė visai netoli Kanados krantų. Po šio įvykio 

Kanados vyriausybė nubrėžė griežtas teritorines ribas aplink šaliai priklausančias Arkties regiono salas 

ir pareiškė, kad tarp jų esantys kanalai priklauso šalies vidiniams vandenims.“93 Tai buvo atspirties 

taškas nesutarimams dėl šio kelio įsiplieksti. 

 „Šiaurės vakarų koridorius yra jūrinis kelias per Arkties vandenyną, kuris jungia Atlanto ir 

Ramųjį vandenynus (Žr. Priedas Nr.2). Taip pat šiame jūriniame koridoriuje gausu salų, salynų ir 

vidaus vandenų, kurių viena dalis įeina į Kanados teritoriją, o kita priklauso Arkčiai.“94 Ilgus metus šis 

jūros kelias buvo neperplaukiamas, kadangi čia ledas neištirpdavo ištisus metus, tačiau dėl šiuo metu 

vykstančio klimato atšilimo „Arkties vandenyno jūrų ledo storis plonėja ir kiekis mažėja.“95 Todėl 

Šiaurės vakarų koridorius atsiveria ir jį galima pilnavertiškai išnaudoti.  

 Dar šio amžiaus pradžioje „du Kanados ledlaužiai pasinaudojo suplonėjusiu ledo kiekiu ir 

sumažino ledo kiekį jūriniame kelyje, siekiant padaryti jį dar labiau prieinamu ir tinkamu 

naudojimui.“96 Tirpstant ledams ir vis labiau atsiveriant šiam koridoriui, jo perspektyva tik auga ir 

ilgainiui jis gali tapti vienu pagrindinių kelių pasaulyje. Tai gali įvykti todėl, nes tai yra pats 
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trumpiausias jūrinis kelias, kuriuo galima iš Aliaskos nukeliauti į Aziją ar Europą ir atvirkščiai. 

„Potenciali nauda yra akivaizdi: Šiaurės vakarų koridorius sujungtų Europą su Japonija, Kinija ir 

kitomis rytų valstybėmis; Aliaskoje išgaunamą naftą būtų galima greičiau nugabenti į kitas Šiaurės 

Amerikos valstybių ar Europos rinkas; natūralius Kanados gamtos turtus būtų lengviau realizuoti 

ekonomikoje – ir visa tai yra tik labai maža dalis naudos, kurią atneštų ištirpę ledynai šiame jūriniame 

kelyje.“97 Todėl nieko keisto, kad į šį strategiškai svarbų objektą pretenzijas reiškia dauguma valstybių, 

tarp kurių –  JAV ir Kanada. 

 Kanada laikosi tvirtos pozicijos, jog šis kelias eina per jai priklausantį Arktinį salyną ir tai 

yra tik jos reikalas, kokius laivus leisti plaukti šiais vandenimis. Tuo tarpu kiti politiniai žaidėjai, tokie, 

kaip JAV, Rusija ir ES išreiškia savo poziciją, kad tai yra tarptautiniai vandenys ir visi tarptautiniai 

laivai turi teisę jais plaukti.  

 JAV, išreikšdama savo nepasitenkinimą, dar 2005 metais pasiuntė „karinius ir 

povandeninius laivus šiuo keliu be jokio perspėjimo, taip norėdama parodyti, kad kanalas ir apskritai 

Šiaures vakarų koridorius priklauso tarptautiniams vandenims“98 bei yra naudojamas visų valstybių. Ši 

problema įgavo dar didesnį mastą, kai nuo 2007 metų, sparčiai tirpstant ledams, vasaros laikotarpiu 

jūrinis kelias tapo praplaukiamas be jokios išorinės pagalbos. Kanadai iškilo nauja grėsmė, nes prie 

valstybės krantų priartėję užsienio šalių laivai kelia pavojų nacionaliniam saugumui.  

 Visgi, jei Kanada pripažintų minėtą koridorių tarptautiniais vandenimis, kiltų pavojus, jog 

ji gali „prarasti dalį savo suvereniteto ir autonomijos šiame regione.“99 Kadangi Kanada šiuo metu turi 

JAV pripažinta autonomiją, o dalis šio kelio driekiasi per Kanados valdomus salynus, taigi, jei ši 

galiausiai pritartų kelio paskelbimui tarptautiniu, ji praprastų ir turimą įtaką valdomose teritorijose. 

 Kanada susiklosčiusią situaciją vertina labai rimtai ir „2009 metų spalio 5 dieną, buvo net 

pasiūlyta Šiaurės vakarų koridorių pervadinti į Kanados Šiaurės vakarų koridorių.“100 Komentuodami 

pavadinimo keitimo būtinumą Kanados atstovai teigė, jog tokiu būdu norima parodyti aiškius šalies 

tikslus, tačiau jokio teisinio statuso šis vardo keitimas nesuteiktų. Jie laikosi pozicijos, kad visiškas 

jūros kelio atidarymas tarptautiniu lygiu „galėtų iššaukti rimtas aplinkosaugines problemas: pradedant 

transportuojamos naftos išsiliejimu ir kitomis užteršimo formomis, kurias iššauktų tranzitinių laivų 
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plaukimas.“101 Valstybės prioritetai išlieka glaudžiai susiję su aplinkosaugą ir turimų teritorijų  Arktyje 

išlaikymu, todėl Kanada nekeičia pozicijos ir teigia, jog Šiaurės vakarų koridorius yra jos 

jurisdikcijoje, nepaisant to, kad kaimynė JAV laikosi visiškai priešingos nuomonės. 

 Ankstesniame skyriuje analizuotoje Nacionalinio saugumo Prezidento direktyvoje Arkties 

vykdomos politikos požiūriu teigiama, jog „laisvė jūrose ir vandenynuose yra vienas iš nacionalinių 

prioritetų ir kad Šiaurės vakarų koridorius yra atviras tarptautinei navigacijai.“102 Šis teiginys, tik 

patvirtina JAV poziciją dėl laisvo ir nepriklausomo jūrų kelio, kuris pagerintų susisiekimą su Azija ir 

Europa. Kertinė ašis, kodėl šis jūrinis kelias turėtų būti atviras visoms valstybėms, yra ta, kad 

„siauriausioje savo dalyje jis viršija 12 jūrmylių (Kanados teritorinių vandenų) ribą.“103 Taigi, JAV ir 

kitos valstybės yra įsitikinę, kad dėl šios minėtos priežasties Kanada niekaip negali varžyti šio kelio 

pralaidumo ir jis turi tapti tarptautiniais vandenimis. Ties šiuo klausimu vis dar kyla daug diskusijų ir 

neaiškumų tarp didžiųjų kaimynių, bet tai ne vienintelis ginčus keliantis klausimas. Kita probleminė 

vieta – Boforto jūra. 

 Boforto jūra skalauja JAV ir Kanados pakrantes ir priklauso Arkties vandenynui. (Žr. 

Priedas Nr.3). Kadangi ši jūra ilgą laiko tarpą buvo visiškai užšalusi, ji buvo lyg nepastebima ir niekam 

nesvarbi. Tačiau, kaip ir Šiaurės vakarų koridorius, Boforto jūra dėl vykstančio šiltnamio efekto tampa 

vis geriau pasiekiama ir mažėja ledu padengta jos dalis. Netgi yra spėjama, jog po ledu glūdi „dujų ir 

naftos ir kitų resursų telkiniai“104, todėl dar XX a. pab. buvo pradėti vykdyti moksliniai tyrėjimai, 

siekiant išsiaiškinti esamų resursų mastą. 

 Esminis nesutarimas tarp JAV ir Kanados vyksta dėl jūrinės sienos ribų nustatymo. 

„Kanada savo pozicijas grindžia teiginiu, kad siena turėtų eiti lygiagrečiai sausumos sienai, tuo tarpu 

JAV nori, kad jūros siena būtų nutolusi vienodai nuo abiejų krantų.“105 Dėl jūrinės sienos nustatymo 

susiformavo 21 000 tūkst. km2 ginčus kelianti teritorija, dėl kurios pretenzijas reiškia abi šalys 

(žr. Priedas Nr.3). Jūrinės sienos nesutarimai yra tik pretekstas, kadangi iš tiesų joms rūpi tai, kas glūdi 

jūros gelmėse ir apsiriboja siekiu pasipelnyti. Visgi tiek JAV, tiek Kanadai, kad šios galėtų užsiimti 

tyrinėjimais, pirmiausia reikia nustatyti aiškias sienų ribas. 

                                                           
101 Ek, C., Fergusson, I. F., Op., Cit., P. 27; 
102 Nacionalinio saugumo Prezidento direktyva dėl Arkties regiono politikos, Op., Cit., P. 2; 
103 Vytautas Sirijos Gira „Arkties reikšmė Rusijos užsienio politikoje: kodėl Arkties klausimai aktualūs ir Baltijos šalims“, P. 

5; Rasta: Rytų pulsas, analitinis-informacinis biuletenis, 2010 Nr. 1 (29); Cituota iš: Carl Ek, „Canada-U.S. relations“.  

http://www.fas.org/sgp/crs/row/96-397.pdf; Žiūrėta: 2016-04-10; 
104 Ten pat, P. 4; 
105 Vytautas Sirijos Gira, Op., Cit.; P. 4; 
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 „2004 metais, JAV bandė po ginčytinos teritorijos vandenimis ieškoti galimai slypinčių 

resursų, tai privedė prie Kanados diplomatinio protesto.“106 Taip pat buvo suorganizuotas ne vienas 

diplomatinis susitikimas tarp JAV ir Kanados atstovų, bet nebuvo pasistūmėta nei į vieną pusę. Labai 

lėtą sprendimų priėmimą lemia ir tai, jog tyrimais nėra patvirtinta, kokie resursai ir jų kiekiai glūdi 

Boforto jūros dugne, taip pat dalis jūros vis dar yra sukaustyta ledo, todėl nei viena suinteresuota pusė 

neskubina įvykių eigos.  

 Kalbant apie tarp JAV ir Kanados kylančius ginčus dėl Arkties teritorijų, reikia pabrėžti, 

jog „Arkties teritorija yra valdoma ir reglamentuojama tarptautinės jūrų teisės.“107, o esminiai 

nesutarimai yra išsprendžiami remiantis Jungtinių Tautų jūrų teisės Konvencija bei pasitelkiant 

Kontinentinio šelfo ribų komisiją. 

 

  

                                                           
106 „Beaufort Sea Policy“; Rasta:  http://article.wn.com/view/2009/08/26/Beaufort_Sea_Policy/; Žiūrėta: 2016-04-16; 
107 Allain, M. A., Op. Cit., P. 5; 

http://article.wn.com/view/2009/08/26/Beaufort_Sea_Policy/
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IŠVADOS 

 Šalys stengiasi įgyvendinti skirtingą politiką, taip norėdamas būti užtikrintos dėl 

nacionalinio saugumo bei įgyti daugiau įtakos pasauliniu mastu. Kiekvienos valstybės turima galia yra 

tiesiogiai priklausoma nuo turimų resursų kiekio ir gebėjimo juos efektyviai panaudoti. Taip pat su 

turimų resursų mastais tiesioginį ryšį turi ir geopolitinė šalies padėtis. Pagal turimos galios bei įtakos 

kiekį tarptautinėje arenoje, šalys klasifikuojamos į supergalybes, didžiąsias galybes, bei 

regionines/vidutines galybes. Dabartinę pasaulinę sistemą galima apibūdinti kaip modifikuotą 

vienpolę, kurios centras yra JAV, o kitos šalys stengiasi sudaryti jai atsvarą. 

 Kanada, būdama antra pasaulyje pagal valdomą teritorijos plotą, turi didelį kiekį 

naudingųjų išteklių yra išsidėsčiusi puikioje geostrategiškoje vietoje. Kanada turi tik vieną kaimynę – 

JAV, kuri yra supergalybė. Susiklosčius tokiai situacijai, kad Kanados ekonomika yra labai glaudžiai 

susijusi su JAV ir nuo jos priklausoma, tarptautinėje politinėje arenoje dažnai atsižvelgiama ne tik į 

savo interesus, bet ir į JAV. Taip pat Kanada tarptautiniu lygmeniu dalyvauja taikdarių misijose, 

prisideda prie humanitarinės pagalbos teikimo, stengiasi padėti besivystančioms valstybėms. Didelį 

rūpestį kelia transnacionalinės problemos, todėl įvairiais būdais siekiama jas suvaldyti. Dėl šių 

priežasčių valstybė orientuojasi į klimato kaitos keliamas problemas bei aplinkosaugą. Visgi dėl 

netinkamai vykdomos politikos Kanada nesugeba pilnai išnaudoti savo turimų resursų ir įgauti daugiau 

įtakos pasaulyje, todėl galių hierarchijoje yra klasifikuojama tik kaip vidutinė galybė. 

 JAV vykdoma politika yra nukreipta į šalies gerovės didinimą tiek šalies viduje, tiek už 

jos ribų. Ne be priežasties šios valstybės ekonomika yra laikoma viena iš geriausiai veikiančių 

pasaulyje, nuo kurios dažnai priklauso ir kitų valstybių ekonominė padėtis. Valstybė savo viduje visą 

dėmesį yra sutelkusi dėmesį į piliečių gerovės didinimą bei pragyvenimo lygio kėlimą. Kadangi dėl 

klestinčios ekonomikos ir gero socialinio gyvenimo, valstybė tampa pajėgi gerinti savo pozicijas ir 

pasauliniame lygmenyje. JAV yra stiprus žaidėjas tarptautinėje arenoje, nes ne retu atveju būtent ji 

sprendžia kylančias problemas pasauliniu mastu ir bando išlaikyti taiką pasaulyje. 

 Kertinė ašis tarptautinėje arenoje Kanadai yra Arktis ir su ja susijusios problemos. 

Kanadai Arkties zona yra reiškšminga dėl kultūros, istorijos ir piliečių identiteto. Valstybė mokslines 

ekspedicijas ir tyrimus Arkties srityje vykdo jau daug metų, didžiausią dėmesį skirdama ten 

gyvenantiems žmonėms bei aplinkosaugai. Kadangi Kanadai priklauso didžiausia Arkties srities 

teritorija, todėl galima sakyti, jog jos žodis sprendžiant šiai teritorijai aktualius klausimus yra itin 

reikšmingas.  

 JAV moksliniai tyrimai Arktyje pradėti vykdyti jau praeitame amžiuje, tačiau 

susidomėjimas Arktimi pastebimai išaugo išsiaiškinus, kad po ledu ir vandeniu glūdi milžiniški 
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naudingųjų iškasenų klodai. Rusijos manevras Arktyje taip pat prisidėjo prie aktyvesnių JAV veiksmų 

šioje zonoje.  Visgi JAV negali pilnu pajėgumu varžytis dėl Arktyje glūdinčių naudingųjų išteklių, nes 

vis dar nėra pasirašiusi Jungtinių Tautų jūrų teisės Konvencijos. 

 Nors abi kaimynes sieja draugiški santykiai, tačiau, kai reikalai pasisuka apie Arktį, jų 

pozicijos tampa labai skirtingos ir griežtos viena kitos atžvilgiu. Kanada siekia išlaikyti turimas 

teritorijas, racionaliai išgauti naudingąsias iškasenas, kuo mažiau žalos padarant gamtai, bei išsaugoti 

vietinių gyventojų gerovę. Tuo tarpu JAV siekia išlaikyti jūrų sieną su Rusija ir išpumpuoti 

naudingąsias iškasenas. Sprendžiant Arkties klausimą JAV ir Kanada turi probleminių taškų, dėl kurių 

kyla abiejų šalių konfliktai.  

 Pretenzijų į Arkties zoną turint ne vienai šaliai, šis konfliktas turi būti sprendžiamas 

naudojant tarptautines jūrų teisės normas. Arkties padalinimui, kaip sprendimo būdui, labiausiai trukdo 

JAV, kuri, kaip buvo minėta ankščiau, nėra ratifikavusi Jungtinių Tautų jūrų teisės Konvencijos. 

Išsprendus šį konfliktą šiuo keliu Kanada prarastų nemažą dalį valdomų teritorijų ir suverenitetą. Tokia 

pat dilema iškyla ir sprendžiant JAV bei Kanados probleminių teritorijų likimą. Vadovaujantis JAV 

interesais, po teritorijų dalybų Kanada prarastų daugiau negu gautų ir taptų pralaimėtoja.  

 Viską apibendrinus galima teigti, jog darbe nagrinėtas ir analizuotas teiginys/hipotezė, jog 

Arkties srityje kylantys nesutarimai tarp kaimyninių valstybių JAV ir Kanados blogina abiejų valstybių 

tarpusavio santykius pasitvirtino ir tai gali turėti pasekmių valstybių tarpusavio santykiuose ateityje. 
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Summary 

Andrius Bučinskas. The importance of Arctic region in the policy of North American countries. 

Political positions of the USA and Canada. Bachelor of Political science program. The International 

Relations and Political Science Institute, Vilnius. 

Research problem: because of glaciers, thick snow layer and humans not adopted climate, a long time, 

Arctic has been a real challenge to reach it, so it was attending attention just from explorers and 

scientists expeditions. Because of ongoing climate change, glaciers started melted very rapidly, so the 

teritory became more accessible to all applicants. The biggest interest in this area have USA and 

Canada. The object of the research: is the Arctic policy of Canada and United States. 

The aim of research: is to analyze Canada and USA pozitions in Arctic region, pros and cons.  

Tasks. In order to archieve the aim of this paper, two tasks were determined: 

1. To analyze Canada and United States using their conducted internal and foreign policy, 

economic indicators and trends in order to show both countries places in the world power 

hierarchy and to compare their official states in Arctic policy; 

2. Find the main points of disagreement between the US and Canadian policies in the area of the 

Arctic. 

The defendant statement/hypothesis of this paper is the US and Canada have different approaches 

to the Arctic zone, the disagreement between the two countries worsened relations. 

The geopolitical situation of the country has a direct connection with the available resources. 

Canada has a large amount of natural resources, and Canada is the second largest country in the 

world by the area. Canada has only one neighbor – the United States, which is a superpower. 

Althoungh the two neighbors has a friendly relationship, but when it comes to affairs of the Arctic, 

their position is very different, and tight against each other. Canada wants to maintain the existing 

areas, intelligently extracting the natural resources, the least possible harm to the environment and 

to preseerve the well-being of local residents. US only wants to keep the maritime border with 

Russia and pump out the natural resources. Since the United States and Canada have a number of 

problematic issues in the Arctic in respect of which there is disagreement between the both sides, 

it could affect further relations between both countries US and Canada.



 

 

 


