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LITWA I NIEMCY ZACIEŚNIAJĄ WSPÓŁPRACĘ
WOJSKOWĄ
W tym tygodniu została podpisana specjalna umowa między rządem Litwy a władzami Niemiec
dotycząca tymczasowych pobytów członków sił zbrojnych obu państw na swoich terytoriach.
Dokładnie, samo porozumienie oﬁcjalnie zostało podpisane 30 czerwca bieżącego roku w
Ministerstwie Obrony Narodowej Litwy. Wskazano przy tym, że dokument podpisał wiceminister
obrony narodowej Litwy Vytautas Umbrasas i ambasador Niemiec na Litwie HE Matthias P. Sonn. Jest
to wydarzenie szczególnie istotne z perspektywy litewskiej, gdyż dotychczas Litwa dysponowała
podobnym porozumieniem tylko ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
Litwa i Niemcy osiągnęły porozumienie w zakresie określenia warunków czasowego pobytu wojsk sił
zbrojnych Niemiec i Litwy, rozmieszczonych w celu szkolenia oraz prowadzenia ćwiczeń. Jak podał
litewski resort obrony to Niemcy były inicjatorem podpisania umowy. Wskazano przy tym również, że
dokument posłuży jako podstawa do ustalenia dodatkowych lub nowych zasad dotyczących
niektórych aspektów współpracy wojskowej obu państw. Na przykład może to obejmować kwestię
ustalania poziomu liczebności rozmieszczonych żołnierzy i okresu ich pobytu w państwie
przyjmującym, a także odnosząc się do dodatkowych wymagań w zakresie przedstawiania
zaświadczeń o stanie zdrowia wojskowych (szczególnie istotne w kontekście obecnej sytuacji
pandemicznej).
Czytaj też: Pierwsze litewskie NASAMS nad Bałtykiem
Co więcej, umowa odnosi się do kwestii nieobjętych generalnymi zasadami NATO o statusie sił (NATO
SOFA). Takich, jak chociażby ochrona środowiska (wskazuje się chociażby na problem poszanowania
równowagi ekologicznej w rejonie funkcjonowania wojska, priorytetowe traktowanie podróży koleją,
etc.), telekomunikacja (ograniczenia w zakresie wykorzystania częstotliwości radiowych) itp. Litewskoniemiecka umowa określa również warunki pomocy humanitarnej oraz zasad działań podejmowanych
w ramach operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Litwa podkreśla, że obecność żołnierzy niemieckich
jest istotnym elementem kolektywnego systemu obronny NATO.
Czytaj też: Litwa chce pieniędzy z UE na mobilność wojskową
Przy okazji podpisania wspomnianej umowy, litewski resort obrony zauważył, że strona niemiecka
znacząco przyczynia się obecnie do rozwoju zdolności obronnych Litwy. Wskazując, że Niemcy są od
dawna partnerem w modernizacji litewskich sił zbrojnych. Litwa zakupiła od Niemiec bojowe wozy
piechoty piechoty Vilkas (oparte na kołowym wozie Boxer ale z izraelską wieżą z armatą 30 mm i
rakietami Spike), samobieżne haubice PzH 2000, a także transportery opancerzone M577 (wersja

M113 pozyskana - podobnie jak haubice - z nadwyżek Bundeswehry) itp. Co więcej, Niemcy są
również państwem ramowym grupy batalionowej NATO (wzmocniona wysunięta obecność)
rozmieszczonej w celu odstraszania i obrony w Rukli na początku 2017 r.
Czytaj też: Litwa przyspiesza zakup kolejnego niszczyciela min
To właśnie żołnierze Bundeswehry stanowią największą liczbę żołnierzy zagranicznych na
Litwie. Litwini wskazują także, że Zmechanizowana Brygada Piechoty Litewskich Sił Zbrojnych została
związana współpracą z niemiecką dywizją w 2018 r. Tym samym zwiększa się w ostatnich latach
możliwości i częstość szkolenia żołnierzy obu krajów. Niemcy są również aktywnym uczestnikiem Misji
Lotniczej NATO w krajach bałtyckich i delegują oﬁcerów do jednostki ds. integracji sił NATO w Wilnie.

