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HHooww  aanndd  WWhhyy  DDiidd  NNAATTOO  SSuurrvviivvee  BBuusshh  DDooccttrriinnee??  
  

SSttaannlleeyy  RR..  SSllooaann11  
  
   

TThhee  ccrriissiiss  iinn  tthhee  ttrraannssaattllaannttiicc  rreellaattiioonnsshhiipp  tthhaatt  bbeeggaann  wwii tthh  tthhee  aaddvveenntt  ooff   tthhee  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  iinn  22000000  aanndd  tthheenn  rreecceeddeedd  dduurriinngg  PPrreessiiddeenntt  BBuusshh’’ ss  sseeccoonndd  tteerrmm  iinn  ooff ff iiccee  wwaass  
ppeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  sseevveerree  iinn  tthhee  hhiissttoorryy  ooff   tthhee  aall ll iiaannccee..    NNAATTOO  hhaass  eexxppeerriieenncceedd  aa  ssuucccceessssiioonn  ooff   
““ ccrriisseess””   tthhrroouugghhoouutt  ii ttss  6600--yyeeaarr  hhiissttoorryy..    DDii ff ffeerreenncceess  aammoonngg  aall ll iieess  aanndd  wwii tthh  tthheeiirr  ppuubbll iiccss  lleeaaddiinngg  
ttoo  ccrriissiiss  eennvvii rroonnmmeennttss  iinn  ttrraannssaattllaannttiicc  rreellaattiioonnss  hhaavvee  iinncclluuddeedd  tthhee  11995566  UU..SS..  ddeecciissiioonn  nnoott  ttoo  
ssuuppppoorrtt  tthhee  BBrrii ttiisshh//FFrreenncchh//IIssrraaeell ii   mmii ll ii ttaarryy  aatttteemmpptt  ttoo  rreevveerrssee  EEggyypptt’’ ss  nnaattiioonnaall iizzaattiioonn  ooff   tthhee  SSuueezz  
ccaannaall ,,  EEuurrooppeeaann  ooppppoossii ttiioonn  ttoo  tthhee  UU..SS..  wwaarr  iinn  VViieettnnaamm,,  FFrreenncchh  PPrreessiiddeenntt  CChhaarrlleess  ddee  GGaauull llee’’ ss  
wwii tthhddrraawwaall   ooff   FFrraannccee  ffrroomm  NNAATTOO’’ ss  iinntteeggrraatteedd  mmii ll ii ttaarryy  ccoommmmaanndd  iinn  11996677,,  ddiivveerrggeenntt  vviieewwss  oonn  
hhooww  ttoo  ddeeaall   wwii tthh  tthhee  SSoovviieett  iinnvvaassiioonn  ooff   AAffgghhaanniissttaann  iinn  11997799,,  EEuurrooppeeaann  ppuubbll iicc  ooppppoossii ttiioonn  ttoo  tthhee  
ddeecciissiioonn  ttoo  ddeeppllooyy  iinntteerrmmeeddiiaattee  rraannggee  nnuucclleeaarr  mmiissssii lleess  iinn  EEuurrooppee  iinn  tthhee  eeaarrllyy  11998800ss,,  aanndd  ddiissaarrrraayy  
oovveerr  hhooww  ttoo  ddeeaall   wwii tthh  ttuurrmmooii ll   iinn  tthhee  BBaallkkaannss  iinn  tthhee  eeaarrllyy  11999900ss..        
    
HHoowweevveerr,,  tthhee  nneeww  cceennttuurryy  ccrriissiiss  iinn  tthhee  eeaarrllyy  22000000ss  wwaass  mmaaddee  mmoorree  ddii ff ff iiccuull tt  bbyy  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ii tt  
wwaass  llaarrggeellyy  iinnssttiiggaatteedd  bbyy  tthhee  ppooll iicciieess  aanndd  ppeerrssoonnaall ii ttiieess  ooff   tthhee  UU..SS..  ggoovveerrnnmmeenntt  tthhaatt  wweerree  sseeeenn  iinn  
EEuurrooppee  aass  uunnii llaatteerraall iisstt  aanndd  aannttii --NNAATTOO..  MMoosstt  iimmppoorrttaannttllyy,,  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  pprroodduucceedd  ssttaattee--
mmeennttss  aanndd  aaccttiioonnss  ffooll lloowwiinngg  tthhee  99//1111  aattttaacckkss  ssuuggggeessttiinngg  tthhaatt  tthhee  aall ll iiaannccee  lleeaaddeerr  nnoo  lloonnggeerr  ffoouunndd  
tthhiiss  aall ll iiaannccee  wwoorrtthh  tthhee  eeff ffoorrtt  ooff   lleeaaddiinngg,,  aanndd  ffooll lloowweedd  tthheemm  uupp  wwii tthh  aa  ccoonnttrroovveerrssiiaall   aanndd  ddiivviissiivvee  
ddeecciissiioonn  ttoo  ggoo  ttoo  wwaarr  aaggaaiinnsstt  II rraaqq..            
    
TThhiiss  eessssaayy  ddiissccuusssseess  tthhee  ffaaccttoorrss  tthhaatt  lleedd  ttoo  tthhiiss  mmoosstt  rreecceenntt  ttrraannssaattllaannttiicc  ccrriissiiss,,  ii ttss  kkeeyy  ccoommppoo--
nneennttss,,  aanndd  tthhee  wwaayy  tthhaatt  aall ll   ppaarrttiieess  ttoo  tthhee  eevveenntt  mmoovveedd  ttoowwaarrdd  aanndd  tthheenn  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  bbrriinnkk..    II tt  
tthheenn  aaddddrreesssseess  tthhee  qquueessttiioonn  ooff   hhooww  aanndd  wwhhyy  tthhee  aall ll iiaannccee  aappppeeaarrss,,  aatt  lleeaasstt  uunnttii ll   nnooww,,  ttoo  hhaavvee  
ssuurrvviivveedd  tthhee  ccrriissiiss..    TThhee  aannaallyyssiiss  ccoonncclluuddeess  bbyy  ddeerriivviinngg  ssoommee  lleessssoonnss  ffrroomm  tthhiiss  eexxppeerriieennccee  tthhaatt  
mmiigghhtt  lleeaadd  ttoo  aa  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff   NNAATTOO’’ ss  ppootteennttiiaall   aanndd  ffuuttuurree  aanndd,,  mmoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,  tthhaatt  
mmiigghhtt  hheellpp  NNAATTOO  ggoovveerrnnmmeennttss  aavvooiidd  oorr,,  ii ff   nneecceessssaarryy,,  ddeeaall   wwii tthh  ffuuttuurree  ccrriissiiss  eennvviirroonnmmeennttss..  
  
  
II..  TThhee  NNeeww  CCeennttuurryy  CCrriissiiss  iinn  TTrraannssaattllaannttiicc  RReellaattiioonnss  
TThhee  nneeww  cceennttuurryy  ccrriissiiss  iinn  tthhee  ttrraannssaattllaannttiicc  aall ll iiaannccee  mmaayy  oorr  mmaayy  nnoott  bbee  sseeeenn  bbyy  ffuuttuurree  hhiissttoorriiaannss  
aass  tthhee  ““ BBuusshh””   ccrriissiiss..    TThhee  rroooottss  ooff   tthhee  ccrriissiiss,,  ooff   ccoouurrssee,,  ggoo  ddeeeeppeerr  tthhaann  tthhee  ppooll iicciieess  aanndd  ppeerrssoonnaall ii --
ttiieess  ooff   tthhee  ff ii rrsstt  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh  aaddmmiinniissttrraattiioonn..    TThhiiss  aaddmmiinniissttrraattiioonn  mmaayy  iinn  tthhee  ffuuttuurree  bbee  sseeeenn  
eeii tthheerr  aass  tthhee  mmaaiinn  ccaauussee  ooff   tthhee  ccrriissiiss  oorr  ssiimmppllyy  aass  tthhee  iiggnnii tteerr  ooff   aa  ff ii rree  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  wwaaii ttiinngg  ttoo  
hhaappppeenn,,  aass  aall ll iieess  oonn  bbootthh  ssiiddeess  ooff   tthhee  AAttllaannttiicc  ttrriieedd  ttoo  aaddjjuusstt  tthheeii rr  ppeerrcceeppttiioonnss  aanndd  pprriioorrii ttiieess  ttoo  
nneeww  ssttrraatteeggiicc  rreeaall ii ttiieess  tthhaatt  eemmeerrggeedd  ffooll lloowwiinngg  tthhee  eenndd  ooff   tthhee  CCoolldd  WWaarr  aanndd  tthhee  ddeemmiissee  ooff   tthhee  
SSoovviieett  UUnniioonn..      
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AAtt  tthhee  eenndd  ooff   tthhee  CCoolldd  WWaarr,,  UU..SS..  PPrreessiiddeenntt  GGeeoorrggee  HH..WW..  BBuusshh  cclleeaarrllyy  bbeell iieevveedd  tthhaatt  tthhee  UUnnii tteedd  
SSttaatteess  wwaass  rreeqquuii rreedd  ttoo  ppllaayy  aa  ssttrroonngg  iinntteerrnnaattiioonnaall   lleeaaddeerrsshhiipp  rroollee..  SSoommee  ooff   hhiiss  aaddvviisseerrss  tthhoouugghhtt  
tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  sshhoouulldd  uussee  ii ttss  ppoossii ttiioonn  aass  tthhee  ssoollee  ssuuppeerrppoowweerr  ttoo  ddiissccoouurraaggee  cchhaall lleennggeess  ttoo  tthhaatt  
ppoossii ttiioonn,,  eevveenn  aammoonngg  ccuurrrreenntt  aall ll iieess..  PPrreessiiddeenntt  BBuusshh  nnoonneetthheelleessss  aacccceepptteedd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff   
bbuuii llddiinngg  ccoonnsseennssuuss  iinn  tthhee  UUnnii tteedd  NNaattiioonnss  aanndd  ccoonnssttrruuccttiinngg  ccooaall ii ttiioonnss  ttoo  ddeeaall   wwii tthh  iinntteerrnnaattiioonnaall   
cchhaall lleennggeess  ((ii ll lluussttrraatteedd  bbyy  hhiiss  oorrcchheessttrraattiioonn  ooff   tthhee  rreessppoonnssee  ttoo  IIrraaqq''ss  11999900  iinnvvaassiioonn  ooff   KKuuwwaaii tt))..  
  
IInn  tthhee  ff ii rrsstt  yyeeaarr  ooff   hhiiss  pprreessiiddeennccyy,,  BBii ll ll   CCll iinnttoonn  aanndd  hhiiss  ffoorreeiiggnn  ppooll iiccyy  aaddvviisseerrss  eexxppeerriimmeenntteedd  wwii tthh  
aa  nnuummbbeerr  ooff   ddii ff ffeerreenntt  aapppprrooaacchheess  ttoo  UU..SS..  ffoorreeiiggnn  ppooll iiccyy..    AAss  CCll iinnttoonn  mmoovveedd  ttoowwaarrdd  tthhee  eenndd  ooff   
hhiiss  ff ii rrsstt  tteerrmm,,  hhee  aappppeeaarreedd  ttoo  hhaavvee  ddeecciiddeedd  tthhaatt  aann  aasssseerrttiivvee  UU..SS..  iinntteerrnnaattiioonnaall   lleeaaddeerrsshhiipp  rroollee  
ccoouulldd  bbee  mmoorree  ooff   aann  aaddvvaannttaaggee  tthhaann  aa  bbuurrddeenn  aanndd  iinn  11999966  bbeeggaann  aarrgguuiinngg  tthhaatt  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  
wwaass  tthhee  wwoorrlldd''ss  "" iinnddiissppeennssaabbllee  ppoowweerr..""         
TThhee  CCll iinnttoonn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  mmoossttllyy  aatttteemmpptteedd  ttoo  aavvooiidd  ppooll iicciieess  tthhaatt  wweerree,,  oorr  ccoouulldd  bbee  ppeerrcceeiivveedd  
aass,,  iissoollaattiioonniisstt  oorr  uunnii llaatteerraall iisstt..    BBuutt,,  oonn  ooccccaassiioonn,,  sseell ff --ccoonnff iiddeenntt  UU..SS..  bbeehhaavviioouurr  rruubbbbeedd  ssoommee  
EEuurrooppeeaannss  tthhee  wwrroonngg  wwaayy..    WWhheenn  tthhee  CCll iinnttoonn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeecciiddeedd  tthhaatt  oonnllyy  PPoollaanndd,,  tthhee  
CCzzeecchh  RReeppuubbll iicc  aanndd  HHuunnggaarryy  sshhoouulldd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ff ii rrsstt  wwaavvee  ooff   NNAATTOO  eennllaarrggeemmeenntt,,  mmaannyy  
aall ll iieess  pprriivvaatteellyy  aappppllaauuddeedd..    BBuutt  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aappppeeaarreedd  ttoo  hhaavvee  aabbaannddoonneedd  tthhee  
pprroocceessss  ooff   NNAATTOO  ccoonnssuull ttaattiioonnss  aanndd  tthheenn  ssaaiidd  ii ttss  ddeecciissiioonn  wwaass  nnoonn--nneeggoottiiaabbllee  ttrroouubblleedd  eevveenn  
AAmmeerriiccaa’’ ss  cclloosseesstt  aall ll iieess..    

  
WWii tthh  tthhee  aaddvveenntt  ooff   tthhee  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh  aaddmmiinniissttrraattiioonn  iinn  22000000,,  EEuurrooppeeaann  ccoonncceerrnnss  hhaadd  sshhii ff tteedd  
ttoowwaarrdd  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  tthhaatt  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  wwoouulldd  ppuull ll   ii ttss  ttrrooooppss  oouutt  ooff   tthhee  BBaallkkaannss  ttoo  lleeaavvee  tthhee  
rreemmaaiinniinngg  ttaasskkss  ttoo  tthhee  EEuurrooppeeaannss,,  aass  ccaannddiiddaattee  BBuusshh  hhaadd  rreeccoommmmeennddeedd..    HHoowweevveerr,,  tthhee  eeaarrllyy  
ppooll iicciieess  ooff   tthhee  BBuusshh  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rraaiisseedd  ootthheerr  ccoonncceerrnnss,,  mmoosstt  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aabboouutt  tthhee  uunnii llaatteerraall--
iissmm  ddeemmoonnssttrraatteedd  bbyy  UU..SS..  ddeecciissiioonnss  ttoo  aabbaannddoonn  tthhee  nnuucclleeaarr  tteesstt  bbaann  ttrreeaattyy  aanndd  ooppppoossee  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonn  iinn  tthhee  KKyyoottoo  PPrroottooccooll   oonn  gglloobbaall   wwaarrmmiinngg..      
AAddmmiinniissttrraattiioonn  ppooll iicciieess  aaff tteerr  99//1111  bbeeggaann  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ttrraannssaattllaannttiicc  ccrriissiiss  ttoo  aa  hheeaadd..    OOnn  tthhee  oonnee  
hhaanndd,,  BBuusshh’’ ss  ssttrraatteeggyy  wwaass  bbaasseedd  oonn  bbuuii llddiinngg  aa  bbrrooaadd  iinntteerrnnaattiioonnaall   ccooaall ii ttiioonn  aaggaaiinnsstt  tteerrrroorriissmm..    
OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  ccoonndduucctteedd  tthhee  ccaammppaaiiggnn  wwii tthh  ll ii ttttllee  rreeffeerreennccee  ttoo  ooff ffeerrss  ooff   
aassssiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  aall ll iieess  aanndd  wwii tthhoouutt  mmaakkiinngg  mmuucchh  iinnssttii ttuuttiioonnaall   uussee  ooff   tthhee  NNAATTOO  ffrraammeewwoorrkk..  
IInntteerrpprreettiinngg  tthhee  eevveennttss  tthhaatt  lleedd  ttoo  tthhee  nneeww  cceennttuurryy  ccrriissiiss,,  ssoommee  oobbsseerrvveerrss  ffooccuusseedd  oonn  aa  ““ ssttrruuccttuurraall   
ggaapp””   iinn  tthhee  aall ll iiaannccee  tthhaatt  wwaass  sseeeenn  aass  iinnccrreeaassiinnggllyy  sseeppaarraattiinngg  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  ffrroomm  EEuurrooppee..    
SSuucchh  ddii ff ffeerreenncceess  ccrreeaatteedd  tthhee  ppootteennttiiaall   ffoorr  UU..SS..--EEuurrooppeeaann  ddiivviissiioonnss  eevveenn  bbeeffoorree  99//1111  aanndd  tthhee  II rraaqq  
WWaarr  ddrraammaattiiccaall llyy  bbrroouugghhtt  ssuucchh  ddii ff ffeerreenncceess  ttoo  tthhee  ssuurrffaaccee..    FFrroomm  tthhiiss  ppeerrssppeeccttiivvee,,  tthhee  ssttiimmuulluuss  
ffoorr  tthhee  ccrriissiiss  wwaass  pprroovviiddeedd  bbyy  ffaaii lluurree  ooff   EEuurrooppeeaann  ssttaatteess  ttoo  bbuuii lldd  ssuuff ff iicciieenntt  mmii ll ii ttaarryy  ccaappaabbii ll ii ttiieess  
ttoo  mmaakkee  ssiiggnnii ff iiccaanntt  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  ppoosstt--CCoolldd  WWaarr  sseeccuurrii ttyy  pprroobblleemmss  aanndd  tthhee  rreessuull ttiinngg  lloossss  ooff   
UU..SS..  ccoonnff iiddeennccee  iinn  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  ii tt  ccoouulldd  ccoouunntt  oonn  ii ttss  EEuurrooppeeaann  aall ll iieess..      

  
RRoobbeerrtt  KKaaggaann  aarrgguueedd  ffaammoouussllyy  tthhaatt  AAmmeerriiccaannss  aanndd  EEuurrooppeeaannss  wweerree  oonn  ttwwoo  ddii ff ffeerreenntt  ppllaanneettss,,  
wwrrii ttiinngg  tthhaatt  ““ AAmmeerriiccaannss  aarree  ffrroomm  MMaarrss,,  EEuurrooppeeaannss  ffrroomm  VVeennuuss..””     KKaaggaann  jjuuddggeedd  tthhaatt  ssuucccceessss  ooff   
tthhee  EEuurrooppeeaann  iinntteeggrraattiioonn  pprroocceessss,,  wwhhiicchh  ccrreeaatteedd  aa  zzoonnee  ooff   ppeeaaccee  aanndd  ccooooppeerraattiioonn  aammoonngg  ccoouunn--
ttrriieess  tthhaatt  hhaadd  wwaarrrreedd  ffoorr  cceennttuurriieess,,  hhaadd  aallssoo  ggiivveenn  bbii rrtthh  ttoo  aa  ““ nnoonn--uussee  ooff   ffoorrccee  iiddeeoollooggyy..”” 22    HHee  
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ccoonncclluuddeedd,,  tthheerreeffoorree,,  tthhaatt  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aanndd  EEuurrooppee  wweerree  ddeessttiinneedd  ttoo  ddiissaaggrreeee  mmoorree  aanndd  mmoorree  
iinn  tthhee  ffuuttuurree..33    
AAtt  tthhee  ttiimmee,,  tthhee  pprroojjeeccttiioonn  ooff   ffuurrtthheerr  EEuurroo--AAttllaannttiicc  ddiivviissiioonn  sseeeemmeedd  ccoommppeell ll iinngg  ttoo  mmaannyy..    TThhee  
DDuuttcchh  aannaallyysstt,,  PPeetteerr  vvaann  HHaamm,,  ssaaiidd  tthhaatt  KKaaggaann  iiss  ““ aabbssoolluutteellyy  rriigghhtt””   iinn  jjuuddggiinngg  tthhaatt  ““ AAmmeerriiccaannss  
aanndd  EEuurrooppeeaannss  nnoo  lloonnggeerr  sshhaarree  aa  ccoommmmoonn  ‘‘ ssttrraatteeggiicc  ccuull ttuurree’’ ..””     VVaann  HHaamm  wwrroottee::  ““ ......ffoorr  nnoonn--
AAmmeerriiccaannss,,  tthhiiss  iiss  ggrraadduuaall llyy  bbeeccoommiinngg  aa  wwoorrlldd  wwhheerree  tthhee  UU..SS..  aaccttss  aass  lleeggiissllaattoorr,,  ppooll iicceemmaann,,  
jjuuddggee  aanndd  eexxeeccuuttiioonneerr..””     HHaamm’’ ss  aannsswweerr  wwaass  tthhaatt  EEuurrooppee  nneeeeddeedd  ttoo  uunnii ttee  mmoorree  ssttrroonnggllyy  aaggaaiinnsstt  
AAmmeerriiccaann  ppoowweerr..44  
  
AA  nnuummbbeerr  ooff   sscchhoollaarrss  aanndd  ccoommmmeennttaattoorrss  bbeell iieevveedd  tthhaatt  tthhee  eenndd  ooff   tthhee  CCoolldd  WWaarr  lleeff tt  NNAATTOO  
wwii tthhoouutt  aa  ppuurrppoossee  aanndd  eexxppoosseedd  aann  uunnnnaattuurraall   rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aanndd  ii ttss  
sseeccuurrii ttyy--ddeeppeennddeenntt  EEuurrooppeeaann  aall ll iieess..55    DDaavviidd  CCaall lleeoo  hhaass  aarrgguueedd  ffoorr  mmaannyy  yyeeaarrss  tthhaatt  tthhee  ““ AAmmeerrii --
ccaann  pprrootteeccttoorraattee””   ffoorr  EEuurrooppee  iiss  bbootthh  uunnnnaattuurraall   aanndd  uunnll iikkeellyy  ttoo  bbee  ssuussttaaiinneedd  ssuucccceessssffuull llyy  iinnddeeff ii --
nnii tteellyy..66    CCaall lleeoo,,  aanndd  ootthheerrss,,  ssuuggggeesstt  tthhaatt  EEuurrooppee  eevveennttuuaall llyy  mmuusstt  ttaakkee  rreessppoonnssiibbii ll ii ttyy  ffoorr  ii ttsseell ff ,,  aanndd  
tthhaatt  ffaaii lluurree  ttoo  ddoo  ssoo  wwii ll ll   uull ttiimmaatteellyy  uunnddoo  tthhee  ttrraannssaattllaannttiicc  rreellaattiioonnsshhiipp..      
AAggaaiinnsstt  tthhiiss  bbaacckkddrroopp,,  aall ll   tthhee  eexxttrreemmee  ccaarriiccaattuurreess  ooff   UU..SS..  aanndd  EEuurrooppeeaann  bbeehhaavviioorr  ccaammee  ttoo  ll ii ffee  
eeaarrllyy  iinn  tthhee  2211sstt  cceennttuurryy..    IInn  ii ttss  eeaarrllyy  mmoonntthhss,,  tthhee  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aappppll iieedd  sshhoocckk  
aanndd  aawwee  uunnii llaatteerraall iissmm  ttoo  UU..SS..--EEuurrooppeeaann  rreellaattiioonnss..  AAfftteerr  99//1111,,  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  vvii rrttuuaall llyy  iiggnnoorreedd  
iinnii ttiiaall   aall ll iieedd  aanndd  NNAATTOO  ooff ffeerrss  ooff   aassssiissttaannccee..    AAddmmiinniissttrraattiioonn  ooff ff iicciiaallss  ppuubbll iiccllyy  ddiissppaarraaggeedd  
NNAATTOO  aanndd  aall ll iieedd  mmii ll ii ttaarriieess..    TThhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  mmaaddee  ii tt  cclleeaarr  ii tt  wwaass  ggooiinngg  ttoo  wwaarr  aaggaaiinnsstt  II rraaqq  
ccoommee  hheell ll   oorr  hhiigghh  wwaatteerr..    MMoorreeoovveerr,,  tthhee  BBuusshh  aaddmmiinniissttrraattiioonn’’ ss  22000022  ““ NNeeww  NNaattiioonnaall   SSeeccuurrii ttyy  
SSttrraatteeggyy””   rraaiisseedd  pprrooffoouunndd  qquueessttiioonnss  aabboouutt  iinntteerrnnaattiioonnaall   ccoonnvveennttiioonnss  oonn  uussee  ooff   ffoorrccee,,  aasssseerrttiinngg  
tthhee  UU..SS..  rriigghhtt  ttoo  uussee  pprree--eemmppttiivvee,,  oorr  eevveenn  pprreevveennttiivvee,,  ffoorrccee  ttoo  kkeeeepp  aann  eenneemmyy  ffrroomm  aattttaacckkiinngg  tthhee  
UUnnii tteedd  SSttaatteess..  

  
TThhee  rreessppoonnssee  ffrroomm  EEuurrooppee  aallssoo  ddaammaaggeedd  tthhee  EEuurroo--AAttllaannttiicc  rreellaattiioonnsshhiipp..    GGeerrmmaannyy  ddeeccllaarreedd  ii tt  
wwoouulldd  nnoott  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aann  aattttaacckk  oonn  II rraaqq  eevveenn  ii ff   tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aanndd  GGrreeaatt  BBrrii ttaaiinn  mmaannaaggeedd  ttoo  
ggeett  aa  UUNN  SSeeccuurrii ttyy  CCoouunnccii ll   mmaannddaattee..    EEaarrllyy  iinn  22000033,,  GGeerrmmaannyy  jjooiinneedd  FFrraannccee  aanndd  BBeellggiiuumm  iinn  
qquueessttiioonniinngg  wwhheetthheerr  tthheeyy  wwoouulldd  ssuuppppoorrtt  TTuurrkkeeyy  ii ff   ii tt  wweerree  aattttaacckkeedd  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff   tthhee  lloooommiinngg  
ccoonnff ll iicctt  wwii tthh  II rraaqq,,  rraaiissiinngg  ffuunnddaammeennttaall   uunncceerrttaaiinnttiieess  aabboouutt  tthhee  NNAATTOO  sseeccuurrii ttyy  ccoommmmii ttmmeenntt..    
EEuurrooppeeaannss  lleeff tt  tthheemmsseellvveess  eexxppoosseedd  ttoo  tthhee  AAmmeerriiccaann  oobbsseerrvvaattiioonn  tthhaatt  EEuurrooppee  nnooww  ffooll lloowwss  tthhee  
ddiiccttuumm::  ““ SSppeeaakk  ssooffttllyy  aanndd  ccaarrrryy  aa  bbiigg  ccaarrrroott..”” 77  

                                                 
3 The fact that Americans and Europeans have somewhat different approaches to the use of force was not a particu-
larly new revelation. In 1984, for example, this author asked:  “To what extent do U.S. global military capabilities 
permit the West European allies to concentrate on nonmilitary approaches? Does military strength generate an 
inclination to use force to further national objectives?”  Stanley R. Sloan, NATO’s Future: Toward a New Transat-
lantic Bargain (Washington, D.C., National Defense University Press, 1985). 

44See Stanley R. Sloan and Peter van Ham, “What Future for NATO?” Centre for European Reform, October 2002. 
5 For example, in 2002, Charles Kupchan predicted that “History is coming full circle…..  It is now Europe's turn to 
ascend and break away from an America that refuses to surrender its privileges of primacy.”  Charles A. Kupchan, 
“End of the West,” The Atlantic Monthly, November 2002. http://www.theatlantic.com/doc/200211/kupchan 
6 See, for example, David P. Calleo, Rethinking Europe’s Future, New York, Century Foundation, (2001), and 
David P. Calleo, The Atlantic Fantasy: The U.S., NATO, and Europe, Johns Hopkins University Press, Washington, 
D.C. (1970). 
77  This is not the combination the 26th President of the United States Theodore (“Teddy”) Roosevelt recommended 
when he adopted the adage “Speak softly and carry a big stick. You will go far” as the best way to deal with other 
nations. 
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FFrreenncchh  PPrreessiiddeenntt  CChhii rraacc  ddiidd  hhiiss  ppaarrtt,,  iinnssuull ttiinngg  nneeww  ddeemmooccrraacciieess  iinn  CCeennttrraall   aanndd  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  
wwhhoo  hhaadd  ssuuppppoorrtteedd  UU..SS..  ppooll iiccyy  iinn  II rraaqq,,  aaddvviissiinngg  tthheemm  tthhaatt  tthheeyy  sshhoouulldd  kknnooww  wwhheenn  ttoo  ““ sshhuutt  uupp..””     
TThhee  II rraaqq  wwaarr  ccrreeaatteedd  hhuuggee  ppooll ii ttiiccaall   ddiivviissiioonnss  iinn  NNAATTOO  aanndd  tthhee  EEUU  aanndd,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aa  sseenniioorr  
EEuurrooppeeaann  ddiipplloommaatt,,  iinn  eevveerryy  ccaappii ttooll   aanndd  mmiinniissttrryy  iinn  EEuurrooppee..88    EEvveenn  tthhoouugghh  mmaannyy  EEuurrooppeeaann  aall ll iieess  
aacctteedd  uunnii llaatteerraall llyy  dduurriinngg  tthhee  ccrriissiiss  aanndd  wwii tthh  ll ii ttttllee  rreeggaarrdd  ttoo  aall ll iiaannccee  ccoommmmii ttmmeennttss  aanndd  pprriinncciipplleess,,  
tthhee  aaccttiioonnss  ooff   tthhee  aall ll iiaannccee  lleeaaddeerr,,  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess,,  ttaakkee  tthhee  lleeaadd  rreessppoonnssiibbii ll ii ttyy  ffoorr  tthhee  ccrriissiiss..      

  
IInn  ssuumm,,  tthhee  ff ii rrsstt  ffeeww  yyeeaarrss  ooff   tthhee  BBuusshh  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rraaiisseedd  eexxiisstteennttiiaall   qquueessttiioonnss  aabboouutt  NNAATTOO’’ ss  
ffuuttuurree..    EEvveenn  ii ff   tthhee  ““ jjuunniioorr  ppaarrttnneerrss””   iinn  tthhee  aall ll iiaannccee  wwaanntteedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  sseeccuurrii ttyy  ccooooppeerraattiioonn  wwii tthh  
tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess,,  wwoouulldd  tthhiiss  bbee  ppoossssiibbllee  ii ff   tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  nnoo  lloonnggeerr  ffoouunndd  tthhee  aall ll iiaannccee  rreellee--
vvaanntt  ttoo  ii ttss  iinntteerreessttss??    OOrr,,  ii ff   tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  wwaanntteedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  tthhee  aall ll iiaannccee  bbuutt  mmaaiinnllyy  aass  aann  
eexxtteennssiioonn  ooff   ccoonnttrroovveerrssiiaall   UU..SS..  ffoorreeiiggnn  aanndd  sseeccuurrii ttyy  ppooll iicciieess,,  wwoouulldd  tthhiiss  bbee  iinn  tthhee  iinntteerreessttss  ooff   
EEuurrooppeeaann  ssttaatteess??    TThheessee  wweerree  ffuunnddaammeennttaall   qquueessttiioonnss  tthhaatt  wweerree  aasskkeedd  iinn  mmaannyy  qquuaarrtteerrss  aarroouunndd  
EEuurrooppee  iinn  22000022--22000033..      

  
  

IIII..  WWhhyy  aanndd  HHooww  DDiidd  NNAATTOO  SSuurrvviivvee??  
TThhee  ccaassee  ccoouulldd  bbee  mmaaddee  tthhaatt  NNAATTOO  wwii ll ll ,,  iinn  ffaacctt,,  nnoott  ssuurrvviivvee  ffoorr  lloonngg  aanndd  tthhaatt  tthhee  iissssuueess  tthhaatt  
ccaammee  ttoo  aa  hheeaadd  iinn  tthhee  nneeww  cceennttuurryy  ccrriissiiss  wwii ll ll   rreettuurrnn  ttoo  uunnddeerrmmiinnee  tthhee  aall ll iiaannccee  ddoowwnn  tthhee  rrooaadd..    II ff ,,  
hhoowweevveerr,,  ““ ssuurrvviivvaall ””   iiss  ddeeff iinneedd  bbyy  tthhee  wwii ll ll   ooff   tthhee  mmeemmbbeerr  ssttaatteess  ttoo  ssuussttaaiinn  tthhee  aall ll iiaannccee  rreellaattiioonn--
sshhiipp,,  tthhee  aall ll iiaannccee  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  rreeccoovveerriinngg  ffrroomm  tthhiiss  mmoosstt  rreecceenntt  iinn  aa  lloonngg  ll iinnee  ooff   ccrriisseess  iinn  tthhee  
rreellaattiioonnsshhiipp..      

  
TThhee  ffaacctt  tthhaatt  NNAATTOO  mmoovveedd  ppaasstt  tthhiiss  ccoonnff lluueennccee  ooff   eevveennttss  ccaannnnoott  bbee  eexxppllaaiinneedd  iinn  tteerrmmss  ooff   tthhee  
nneeeedd  ffoorr  aa  rreessppoonnssee  ttoo  aann  eexxiisstteennttiiaall   tthhrreeaatt..    SSuucchh  aa  tthhrreeaatt  ff rroomm  tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn  hhaadd  bbeeeenn  hhiiss--
ttoorryy  ffoorr  aa  ddeeccaaddee  bbeeffoorree  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh  ccaammee  ttoo  ooff ff iiccee,,  aanndd  hhaadd  nnoott  bbeeeenn  rreeccoonnssttii ttuutteedd..    II tt  aallssoo  
ccaannnnoott  bbee  eexxppllaaiinneedd  bbyy  tthhee  BBuusshh  aaddmmiinniissttrraattiioonn’’ ss  ppoosstt--99//1111  aarrgguummeenntt  ––  aann  aarrgguummeenntt  nnoott  aacc--
cceepptteedd  bbyy  mmoosstt  EEuurrooppeeaannss  ––  tthhaatt  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aanndd  ii ttss  aall ll iieess  wweerree  aatt  wwaarr  wwii tthh  rraaddiiccaall   IIssllaammiicc  
eexxttrreemmiissmm..  

  
EEvveenn  tthhoouugghh  tthhee  BBuusshh  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccaarrrriieedd  uunnii llaatteerraall iissmm  ttoo  nneeww  lleevveellss,,  tthhee  EEuurrooppeeaann  aall ll iieess  hhaadd  
aall rreeaaddyy  eexxppeerriieenncceedd  aa  ttaassttee  ooff   ii tt  iinn  tthhee  aall ll iiaannccee--ffrriieennddllyy  CCll iinnttoonn  aaddmmiinniissttrraattiioonn..    TThhee  BBuusshh  aadd--
mmiinniissttrraattiioonn’’ ss  aaccttiioonnss,,  hhoowweevveerr,,  oonn  ttoopp  ooff   tthhee  CCll iinnttoonn  eexxppeerriieenncceess,,  ccoonnvviinncceedd  mmaannyy  EEuurrooppeeaannss  
tthhaatt  UU..SS..  uunnii llaatteerraall iissmm  aanndd  hheeggeemmoonniicc  bbeehhaavviioouurr  wweerree  bbeeccoommiinngg  tthhee  nnoorrmm  iinn  ttrraannssaattllaannttiicc  rreellaa--
ttiioonnss..    TThhee  ssuuggggeessttiioonn  bbyy  ssoommee  tthhaatt  BBuusshh  aaddmmiinniissttrraattiioonn  bbeehhaavviioouurr  wwaass  aann  AAmmeerriiccaann  aannoommaallyy,,  
wwaass  uunnddeerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  AAmmeerriiccaann  ppeeooppllee  rree--eelleecctteedd  GGeeoorrggee  BBuusshh  ffoorr  aa  sseeccoonndd  tteerrmm..  
TThheessee  EEuurrooppeeaann  ppeerrcceeppttiioonnss  iinnccrreeaasseedd  ssuuppppoorrtt  ffoorr  bbuuii llddiinngg  uupp  tthhee  EEuurrooppeeaann  UUnniioonn  ((EEUU))  aass  aa  
ccoouunntteerrbbaallaannccee  ttoo  UU..SS..  ppoowweerr..    TThheeyy  ffeedd  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  EEuurrooppeeaann  CCoonnssttii ttuuttiioonn  aaggrreeeedd  bbyy  EEUU  
ggoovveerrnnmmeennttss  iinn  22000033..    SSuucchh  aattttii ttuuddeess  ttoowwaarrdd  UU..SS..  bbeehhaavviioouurr  aallssoo  lleedd  ttoo  aa  ““ rruummpp””   mmeeeettiinngg  ooff   
FFrraannccee,,  GGeerrmmaannyy,,  BBeellggiiuumm  aanndd  LLuuxxeemmbboouurrgg  iinn  AApprrii ll   22000033  tthhaatt  pprroodduucceedd  aaggrreeeemmeenntt  oonn  eessttaabb--
ll iisshhiinngg  aa  sseeppaarraattee  EEUU  mmii ll ii ttaarryy  ppllaannnniinngg  cceell ll   iinnddeeppeennddeenntt  ooff   NNAATTOO,,  wwhhiicchh  UU..SS..  AAmmbbaassssaaddoorr  ttoo  
NNAATTOO  NNiicchhoollaass  BBuurrnnss  ssuubbsseeqquueennttllyy  ccaall lleedd  ““ tthhee  mmoosstt  ssiiggnnii ff iiccaanntt  tthhrreeaatt  ttoo  NNAATTOO’’ ss  ffuuttuurree..””     

  

                                                 
8 The diplomat in question frequently makes this observation in lectures at the NATO Defense College. 
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IInn  ssuumm,,  wwhhaatt  ccoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  sseeeenn  aass  aa  rreeaassoonn  ffoorr  EEuurrooppeeaann  ssttaatteess  ttoo  ggeett  uusseedd  ttoo  AAmmeerriiccaa’’ ss  
hheeggeemmoonniicc  bbeehhaavviioouurr,,  ssttaarrtteedd  ttoo  ttuurrnn  iinnttoo  aa  ddyynnaammiicc  tthhaatt  ccoouulldd  hhaavvee  lleedd  ttoo  tthhee  eenndd  ooff   aall ll iiaannccee..    
WWhhyy  ddiidd  ii tt  nnoott??    TThhee  ppaarraaggrraapphhss  tthhaatt  ffooll llooww  ddiissccuussss  ssoommee  ooff   tthhee  ppoossssiibbllee  eexxppllaannaattiioonnss..    
  
11))  TThhee  BBuusshh  aaddmmiinniissttrraattiioonn  iinn  ii ttss  sseeccoonndd  tteerrmm  rreeccooggnniizzeedd  tthhee  nneeeedd  ffoorr   aall ll iieess  aanndd  tthhee  iimm--
ppoorrttaannccee  ooff   NNAATTOO  iinn  mmuusstteerr iinngg  aall ll iieedd  ccoonnttrr iibbuuttiioonnss  ttoo  sseeccuurr ii ttyy  aanndd  mmaaddee  sseerr iioouuss  eeff ffoorrttss  ttoo  
sshhooww  tthhaatt  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  rreemmaaiinneedd  ccoommmmii tttteedd  ttoo  tthhee  aall ll iiaannccee..  
The Bush administration in its second term mounted a campaign to win back the trust and coop-
eration of European governments.  Early in 2005, both Secretary of State Condoleezza Rice and 
President Bush visited European capitals explicitly seeking to repair some of the damage done 
by the administration in its first term, and most particularly by the decision to go to war against 
Iraq.  The administration made few formal changes in its policies toward the alliance, and many 
of the same officials whose statements had seriously damaged relations with the allies remained 
in place.  But there was a change toward more conciliatory and less confrontational approaches 
to the allies.  For instance, the new U.S. attitude notably included support for NATO taking over 
command of the International Security Assistance force in Afghanistan. 
  
Following a NATO summit meeting in February 2005, President Bush praised the alliance 
saying “NATO is the most successful alliance in the history of the world…. Because of NATO, 
Europe is whole and united and at peace…..NATO is an important organization, and the United 
States of America strongly supports it.”9  
During the question and answer period, one reporter suggested that Europeans remained 
skeptical about administration intentions, particularly as Secretary of Defense Donald Rumsfeld 
was still suggesting “the mission should determine the coalition.”  The reporter asked what the 
United States would do to improve transatlantic relations.  The President’s answer was relatively 
straight-forward:  we had a major difference with some allies over Iraq and now we need to put 
that issue behind us.   
For the most part, European governments did appear to put the issue behind them, by agreeing to 
disagree about the wisdom of invading Iraq, but accepting the new more NATO-friendly U.S. 
attitude as reaffirmation of U.S. support for the alliance.  Few Europeans were convinced that 
the administration’s words and actions could be undone simply by a “charm offensive” by the 
President and his Secretary of State, but the more productive Euro-Atlantic relationship 
suggested that attitudes do matter.  

  
22))  FFaaii lluurree  ooff   tthhee  EEUU  ccoonnssttii ttuuttiioonn  ttoo  wwiinn  ppooppuullaarr   aacccceeppttaannccee  iimmppll iieedd  tthhaatt  aarrgguummeennttss  bbeeiinngg  
mmaaddee  ffoorr   tthhee  EEUU  ttoo  bbeeccoommee  aa  ““ bbaallaanncceerr””   ooff   UU..SS..  ppoowweerr  iinntteerrnnaattiioonnaall llyy  ccoouulldd  nnoott  bbee  ssuussttaaiinneedd  
bbyy  rreeaall ii ttyy,,  aatt  lleeaasstt  nnoott  iinn  tthhee  nneeaarr  tteerrmm..  
TThhee  EEuurrooppeeaann  UUnniioonn  ccoonnssttii ttuuttiioonn  ffaaii lleedd  ttoo  wwiinn  aapppprroovvaall ,,  bbeeiinngg  ttuurrnneedd  ddoowwnn  iinn  22000055  rreeffeerreennddaa  iinn  
FFrraannccee  aanndd  tthhee  NNeetthheerrllaannddss..    TThhee  ffaaii lluurree  ooff   tthhee  ccoonnssttii ttuuttiioonnaall   ttrreeaattyy  ddiidd  nnoott  ssiiggnnii ffyy  ppooppuullaarr  
rreejjeeccttiioonn  ooff   tthhee  ““ bbaallaanncceerr””   aarrgguummeenntt..    DDeecciissiioonnss  iinn  FFrraannccee  aanndd  tthhee  NNeetthheerrllaannddss  wweerree  bbaasseedd  ffaarr  
mmoorree  oonn  tthhee  ddeessii rree  ttoo  pprreesseerrvvee  nnaattiioonnaall   iiddeennttii ttiieess  aanndd  ccuull ttuurreess  aanndd  oonn  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  eeccoonnoommiicc  
ccoonnsseeqquueenncceess  tthhaann  oonn  aannyy  ggrraanndd  ssttrraatteeggiicc  aarrgguummeennttss..  

                                                 
99  President and Secretary General Hoop de Scheffer Discuss NATO meeting, White House Press Release, February 
22, 2005, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/02/20050222-3.html. 
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BBuutt  tthhiiss  ffaaii lluurree  ddiidd  ssqquueellcchh  ttaallkk  aabboouutt  tthhee  EEUU  aass  aa  ““ bbaallaanncceerr”” ,,  aanndd  lleedd  ttoo  sseerriioouuss  iinnttrroossppeeccttiioonn  
aammoonngg  EEUU  ggoovveerrnnmmeennttss..    HHooww  ccoouulldd  oonnee  iimmaaggiinnee  tthhee  EEUU  ccoouunntteerrbbaallaanncciinngg  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  ii ff   
eevveenn  tthhee  mmoosstt  ““ GGaauull ll iisstt””   ooff   EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess,,  wwhhoossee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaadd  aarrgguueedd  tthhee  ccaassee,,  ccoouulldd  
nnoott  wwiinn  ppooppuullaarr  aapppprroovvaall   ffoorr  aa  ddooccuummeenntt  tthhaatt  wwoouulldd  eessttaabbll iisshh  tthhee  ppllaattffoorrmm  ffoorr  ssuucchh  aa  rroollee??  

  
33))  NNeeww  EEuurrooppeeaann  ddeemmooccrraacciieess  iinn  EEaasstteerrnn  aanndd  CCeennttrraall   EEuurrooppee  wweerree  ssttrroonnggllyy  ccoommmmii tttteedd  ttoo  
NNAATTOO’’ ss  ccoonnttiinnuuaattiioonn,,  ppaarrttiiccuullaarr llyy  bbeeccaauussee  tthheeii rr   hhiissttoorr iiccaall   aanndd  ggeeooggrraapphhiicc  pprrooxxiimmii ttyy  ttoo  
RRuussssiiaann  ppoowweerr  aanndd  iinnff lluueennccee  ccoonnvviinncceedd  tthheemm  tthhaatt  NNAATTOO  pprroovviiddeedd  aann  eesssseennttiiaall   ll iinnkk  ttoo  UU..SS..  
ppoowweerr  tthhaatt  wwaass  nnoott  pprroovviiddeedd  bbyy  EEUU  mmeemmbbeerrsshhiipp..  
FFoorrmmeerr  SSoovviieett  ssaatteell ll ii tteess  iinn  CCeennttrraall   aanndd  EEaasstteerrnn  EEuurrooppee  aanndd  tthhrreeee  ffoorrmmeerr  SSoovviieett  RReeppuubbll iiccss  ((LLaatt--
vviiaa,,  LLii tthhuuaanniiaa  aanndd  EEssttoonniiaa))  hhaadd  wwoorrkkeedd  hhaarrdd  ttoo  aaddoopptt  ““ wweesstteerrnn””   ppooll ii ttiiccaall   aanndd  eeccoonnoommiicc  ssyysstteemmss..  
TThheeyy  wwaanntteedd  ttoo  aall iiggnn  wwii tthh  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aanndd  ttoo  pprrootteecctt  tthheemmsseellvveess  aaggaaiinnsstt  RRuussssiiaann  iinnff lluueennccee..  
TThheeyy  wwaanntteedd  ttoo  bbee  EEUU  aanndd  NNAATTOO  mmeemmbbeerrss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ppaarrtt  ooff   EEuurrooppee  wwii tthh  ssttrroonngg  
ll iinnkkss  ttoo  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess..  
TThhoossee  wwhhoo  wwaanntteedd  tthhee  EEUU  ttoo  bbeeccoommee  aa  ““ bbaallaanncceerr””   ooff   AAmmeerriiccaann  ppoowweerr  wweerree  ddiissaappppooiinntteedd  aanndd  
eevveenn  aannggeerreedd  bbyy  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  nneeww  ddeemmooccrraacciieess  wwaanntteedd  aa  ffoorrmm  ooff   EEuurrooppeeaann  uunnii ttyy  tthhaatt  rree--
mmaaiinneedd  ccoommppaattiibbllee  wwii tthh  ttrraannssaattllaannttiicc  aall ll iiaannccee..    TThhee  nneett  iimmppaacctt,,  hhoowweevveerr,,  wwaass  ttoo  rreeaaffff ii rrmm  tthhee  
iimmppoorrttaannccee  ooff   tthhee  ttrraannssaattllaannttiicc  ll iinnkk  aanndd  NNAATTOO..  

  
44))  EEuurrooppeeaann  ggoovveerrnnmmeennttss  ssiimmppllyy  hhaadd  nnoo  aall tteerrnnaattiivvee  ttoo  rreemmaaiinniinngg  iinn  aall ll iiaannccee  wwii tthh  tthhee  
UUnnii tteedd  SSttaatteess,,  aanndd  NNAATTOO  wwaass  ssttii ll ll   tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ssyymmbbooll   aanndd  ooppeerraattiioonnaall   ccoommppoonneenntt  ooff   
tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp..  
EEvveenn  bbeeffoorree  tthhee  EEUU  ccoonnssttii ttuuttiioonn  wweenntt  ddoowwnn  iinn  ddeeffeeaatt,,  tthheerree  wweerree  sseerriioouuss  qquueessttiioonnss  aabboouutt  tthhee  EEUU  
bbaallaanncceerr  ccoonncceepptt..    IInn  aa  nneeww  bbaallaannccee  ooff   ppoowweerr  ssyysstteemm,,  tthhee  EEUU  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  rreeqquuii rreedd  ttoo  aall iiggnn  
ii ttsseell ff   wwii tthh  RRuussssiiaa  aanndd  CChhiinnaa  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  aass  rreeqquuii rreedd  bbyy  ddiissaaggrreeeemmeennttss  wwii tthh  tthhee  UUnnii tteedd  
SSttaatteess..    OOnnee  pprreessuummeess  tthhiiss  aallssoo  ccoouulldd  mmeeaann  tthhaatt  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  wwoouulldd  bbee  ffrreeee  ttoo  aall iiggnn  wwii tthh  
ootthheerr  ccoouunnttrriieess,,  lleett’’ ss  ssaayy  IInnddiiaa  aanndd  JJaappaann,,  oorr  eevveenn  RRuussssiiaa  oorr  CChhiinnaa,,  aaggaaiinnsstt  tthhee  EEuurrooppeeaann  UUnniioonn..    
II tt  ddooeessnn’’ tt  ttaakkee  mmuucchh  iimmaaggiinnaattiioonn  ttoo  eennvviissiioonn  hhooww  uunnssttaabbllee  iinntteerrnnaattiioonnaall   rreellaattiioonnss  ccoouulldd  bbeeccoommee  
iinn  ssuucchh  aann  eennvvii rroonnmmeenntt..  
MMoorreeoovveerr,,  hhooww  ccoommffoorrttaabbllee  wwoouulldd  EEuurrooppeeaannss  ffeeeell   aabboouutt  aall iiggnniinngg  tthheemmsseellvveess  wwii tthh  aauuttooccrraattiicc  oorr  
eevveenn  aauutthhoorrii ttaarriiaann  ssttaatteess  aaggaaiinnsstt  tthhee  AAmmeerriiccaann  ddeemmooccrraaccyy??    SSoommeehhooww  tthhiiss  mmooddeell   ooff   iinntteerrnnaa--
ttiioonnaall   rreellaattiioonnss  nneevveerr  mmaaddee  mmuucchh  sseennssee..  
OOnnee  aannsswweerr,,  ooff   ccoouurrssee,,  iiss  tthhaatt  tthhee  EEUU  ccoouulldd  bbee  aa  ““ ssoofftt””   bbaallaanncceerr,,  ssiimmppllyy  ooppppoossiinngg  UU..SS..  ppooll iicciieess  
aass  nneecceessssaarryy  aanndd  aaccttiinngg  aass  aa  ffrriieennddllyy  ccrrii ttiicc  ooff   tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aanndd  nnoott  ffoorrmmaall llyy  aall iiggnniinngg  ii ttsseell ff   
wwii tthh  aannyy  ootthheerr  ppoowweerr..    TThhiiss,,  hhoowweevveerr,,  iiss  nnoott  mmuucchh  ddii ff ffeerreenntt  ff rroomm  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaattee  ooff   ttrraannssaattllaann--
ttiicc  rreellaattiioonnss..    AA  hheeaall tthhyy  ddiiaalloogguuee  oovveerr  ddii ff ffeerriinngg  ppooiinnttss  ooff   vviieeww  iiss  iinn  tthhee  iinntteerreessttss  ooff   ddeemmooccrraacciieess  
oonn  bbootthh  ssiiddeess  ooff   tthhee  AAttllaannttiicc..  

  
55))    WWeesstt  EEuurrooppeeaann  ggoovveerrnnmmeennttss  rreemmaaiinneedd  ssppll ii tt  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ffuuttuurree  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff   
EEuurrooppee,,  aanndd  tthhee  ddeeffaauull tt  ppoossii ttiioonn  ((ooff   EEuurrooppeeaann  iinntteeggrraattiioonn  wwii tthhiinn  tthhee  bbrrooaaddeerr  ccoonntteexxtt  ooff   
ttrraannssaattllaannttiicc  ccooooppeerraattiioonn))  wwaass  ssuuff ff iicciieennttllyy  ccoommppeell ll iinngg  ttoo  ddiissccoouurraaggee  ootthheerr  ooppttiioonnss..  
TThhee  ddeebbaattee  iinn  EEuurrooppee  oovveerr  tthhee  UU..SS..  iinnvvaassiioonn  ooff   II rraaqq  rreeff lleecctteedd  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthheerree  wweerree  vveerryy  ddii ff ffeerr--
eenntt  aattttii ttuuddeess  aanndd  aassssuummppttiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  wwii tthh  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess..    WWhhii llee  ssoommee  
EEuurrooppeeaann  ssttaatteess  ooppppoosseedd  tthhee  UU..SS..  aaccttiioonn  bbaasseedd  oonn  tthheeii rr  jjuuddggmmeenntt  tthhaatt  tthhee  ccaassee  ffoorr  wwaarr  hhaadd  nnoott  
bbeeeenn  mmaaddee,,  ootthheerrss  ll iinneedd  uupp  iinn  ssuuppppoorrtt..    AAmmoonngg  ssoommee  ttrraaddii ttiioonnaall   NNAATTOO  aall ll iieess,,  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  
wwaass  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  sseevveerraall   ggoovveerrnnmmeennttss  lleedd  bbyy  ccoonnsseerrvvaattiivvee  ppaarrttiieess..    IInn  tthhee  UUnnii tteedd  KKiinnggddoomm,,  tthhee  
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ppoowweerrffuull   iinnff lluueennccee  ooff   tthhee  ““ ssppeecciiaall   rreellaattiioonnsshhiipp””   iinn  tthhee  hhaannddss  ooff   PPrriimmee  MMiinniisstteerr  TToonnyy  BBllaaii rr  
aall iiggnneedd  tthhee  UUnnii tteedd  KKiinnggddoomm  wwii tthh  ii ttss  AAmmeerriiccaann  aall llyy..  
TThhee  ddiivviissiioonnss  aammoonngg  aall ll iieess  aanndd  eevveenn  wwii tthhiinn  aall ll iieedd  ggoovveerrnnmmeennttss  wweerree  bbaasseedd  nnoott  jjuusstt  oonn  tthhee  mmeerrii ttss  
ooff   tthhee  ccaassee  ffoorr  wwaarr  bbuutt  aallssoo  oonn  ddii ff ffeerriinngg  iimmaaggeess  ooff   EEuurrooppee’’ ss  ffuuttuurree..    WWhheenn  tthhee  mmooddeell   ooff   tthhee  EEUU  
aass  aa  bbaallaanncceerr  ffeell ll   aappaarrtt,,  tthhee  iiddeeaa  ooff   aa  uunnii ttiinngg  EEuurrooppee  wwii tthh  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff   ccoonnttiinnuueedd  ttrraannssaattllaann--
ttiicc  ccooooppeerraattiioonn  rreeaasssseerrtteedd  ii ttsseell ff ..    

  
IInn  aaddddii ttiioonn,,  tthhee  cchhaannggee  ooff   lleeaaddeerrss  iinn  ttwwoo  kkeeyy  ccoouunnttrriieess  ––  FFrraannccee  aanndd  GGeerrmmaannyy  ––  ssuubbssttaannttiiaall llyy  
iimmpprroovveedd  tthhee  ddyynnaammiiccss  ooff   tthheeii rr  bbii llaatteerraall   aanndd  aall ll iiaannccee  rreellaattiioonnss  wwii tthh  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess..    WWhheenn  
CChhrriissttiiaann  DDeemmooccrraatt  AAnnggeellaa  MMeerrkkeell   aassssuummeedd  tthhee  cchhaanncceell lloorrsshhiipp  iinn  GGeerrmmaannyy  iinn  22000055  sshhee  ccoonn--
sscciioouussllyy  ssoouugghhtt  ttoo  rreeppaaii rr  ssoommee  ooff   tthhee  ddaammaaggee  ttoo  GGeerrmmaannyy’’ ss  rreellaattiioonnss  wwii tthh  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess,,  aanndd  
ttoo  mmaakkee  NNAATTOO  aa  hhiigghh  pprriioorrii ttyy  ffoorr  GGeerrmmaann  ffoorreeiiggnn  ppooll iiccyy..  
SSiimmii llaarrllyy,,  wwhheenn  NNiiccoollaass  SSaarrkkoozzyy  wwoonn  tthhee  FFrreenncchh  pprreessiiddeennccyy  iinn  22000077  hhee  bbrroouugghhtt  wwii tthh  hhiimm  aa  
ffuunnddaammeennttaall llyy  cchhaannggeedd  aattttii ttuuddee  ttoowwaarrdd  NNAATTOO  aanndd  rreellaattiioonnss  wwii tthh  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess..    SSaarrkkoozzyy’’ ss  
iinntteenntt  ttoo  rreettuurrnn  FFrraannccee  ttoo  NNAATTOO’’ ss  iinntteeggrraatteedd  mmii ll ii ttaarryy  ccoommmmaanndd  aanndd  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  EEuurrooppeeaann  
UUnniioonn’’ ss  SSeeccuurrii ttyy  aanndd  DDeeffeennssee  PPooll iiccyy  iinn  NNAATTOO--ffrriieennddllyy  ddiirreeccttiioonnss  wwaass  wweellccoommeedd  bbyy  tthhee  BBuusshh  
aaddmmiinniissttrraattiioonn..1100  

  
66))  TThhee  ffaacctt  iiss  tthhaatt,,  iinn  ssppii ttee  ooff   ddii ff ffeerreenncceess  oovveerr  II rraaqq  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall   rreellaattiioonnss  ggeenneerraall llyy,,  
tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aanndd  ii ttss  EEuurrooppeeaann  aall ll iieess  ssttii ll ll   sshhaarree  aann  iimmpprreessssiivvee  ccooll lleeccttiioonn  ooff   vvaalluueess  aanndd  
iinntteerreessttss..  
FFoorr  tthhoossee  wwhhoo  aarrgguueedd  iinn  tthhee  11999900ss  aanndd  iinnttoo  tthhee  22000000ss  tthhaatt  EEuurrooppee  aanndd  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  wweerree  
iinneevvii ttaabbllyy  ddrrii ff ttiinngg  aappaarrtt,,  tthhee  ssttaannddaarrdd  aasssseerrttiioonn  ooff   ccoommmmoonn  EEuurroo--AAttllaannttiicc  vvaalluueess  aappppeeaarreedd  uunn--
ddeerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  mmaannyy  iissssuueess  oonn  wwhhiicchh  tthheerree  sseeeemmeedd  ttoo  bbee  sseerriioouuss  ddii ff ffeerreenncceess::    tthhee  ddeeaatthh  ppeenn--
aall ttyy,,  gglloobbaall   wwaarrmmiinngg,,  aabboorrttiioonn,,  gguunn  ccoonnttrrooll ,,  wwhheenn  ttoo  uussee  mmii ll ii ttaarryy  ffoorrccee,,  aammoonngg  ootthheerrss..  
HHoowweevveerr,,  iinn  ssppii ttee  ooff   tthheessee  ddii ff ffeerreenncceess,,  wwhhaatt  mmaaddee  tthhee  ttrraannssaattllaannttiicc  aall ll iiaannccee  ssppeecciiaall   wwaass  tthhee  ffaacctt  
tthhaatt  ii tt  ssttii ll ll   ssttoooodd  iinn  ddeeffeennssee  ooff   ccoorree  vvaalluueess  ssuucchh  aass  iinnddiivviidduuaall   ll iibbeerrttyy,,  ddeemmooccrraaccyy,,  aanndd  tthhee  rruullee  ooff   
llaaww..    TThhee  vvaall iiddii ttyy  ooff   tthhiiss  vvaalluuee  ffoouunnddaattiioonn  ffoouunndd  rreeaaffff ii rrmmaattiioonn  aammoonngg  tthhee  ffoorrmmeerr  mmeemmbbeerrss  ooff   tthhee  
WWaarrssaaww  PPaacctt  aanndd  ffoorrmmeerr  SSoovviieett  RReeppuubbll iiccss  tthhaatt  uusseedd  tthheessee  vvaalluueess  aass  tthhee  kkeeyyssttoonneess  ooff  tthheeiirr  nneeww  
ddeemmooccrraattiicc  ssyysstteemmss..        
  
77))  TThhee  ff iinnaanncciiaall   aanndd  eeccoonnoommiicc  ffoorrttuunneess  ooff   tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aanndd  EEuurrooppee  hhaadd  bbeeccoommee  ssoo  
mmuuttuuaall llyy  iinntteerrddeeppeennddeenntt  tthhaatt  aa  ppooll ii ttiiccaall //sseeccuurr ii ttyy  bbrreeaakk  wwii tthh  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  ccoouulldd  ppuutt  vvii ttaall   
EEuurrooppeeaann  aanndd  AAmmeerr iiccaann  iinntteerreessttss  aatt  rr iisskk..  
IInn  aaddddii ttiioonn  ttoo  sshhaarreedd  ppooll ii ttiiccaall   vvaalluueess,,  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aanndd  EEUU  mmeemmbbeerr  ssttaatteess  hhaavvee  mmaarrkkeett--
bbaasseedd  eeccoonnoommiicc  ssyysstteemmss  iinn  wwhhiicchh  ccoommppeettii ttiioonn  ddrriivveess  tthhee  mmaarrkkeett  bbuutt  iiss  ggoovveerrnneedd  bbyy  ddeemmooccrraattii --
ccaall llyy  aapppprroovveedd  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..    EEuurrooppeeaann  aanndd  AAmmeerriiccaann  mmaarrkkeett  eeccoonnoommiieess  aarree  tthhee  eesssseenn--
ttiiaall   ccoorree  ooff   tthhee  gglloobbaall   eeccoonnoommiicc  ssyysstteemm..1111  TThhee  EEuurrooppeeaann  UUnniioonn  iiss  tthhee  llaarrggeesstt  UU..SS..  ppaarrttnneerr  iinn  tthhee  
ttrraaddee  ooff   ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess..  TThhee  mmeemmbbeerrss  ooff   tthhee  EEUU  hhaavvee  oovveerr  $$886600  bbii ll ll iioonn  ooff   ddii rreecctt  iinnvveessttmmeenntt  
iinn  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess..  TThhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  hhaass  ssoommee  $$770000  bbii ll ll iioonn  iinnvveesstteedd  iinn  EEUU  ssttaatteess..  
TThhee  EEUU  aanndd  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  ttooggeetthheerr  aaccccoouunntt  ffoorr  mmoorree  tthhaann  4400  ppeerrcceenntt  ooff   wwoorrlldd  ttrraaddee  aanndd  
rreepprreesseenntt  aallmmoosstt  6600  ppeerrcceenntt  ooff   tthhee  iinndduussttrriiaall iizzeedd  wwoorrlldd’’ ss  ggrroossss  ddoommeessttiicc  pprroodduucctt..    JJoosseepphh  PP..  

                                                 
1100  See, for example, Leo Michel, “Getting to Oui,” Internationale Politik, German Council on Foreign Relations, 
Berlin, Summer 2008, http://www.ip-global.org/archiv/2008/summer2008/getting-to-oui.html. 
11 See Joseph P. Quinlin, “Drifting Apart or Growing Together? The Primacy of the Transatlantic Economy,” 
Center for Transatlantic Relations [Washington] March 2003.  
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QQuuiinnll iinn  ccoonncclluuddeedd  iinn  hhiiss  eexxcceell lleenntt  22000033  ssttuuddyy  ooff   UU..SS..--EEuurrooppeeaann  mmuuttuuaall   eeccoonnoommiicc  iinntteerrddeeppeenndd--
eennccee  tthhaatt::    ““ IInn  ssuumm,,  tthhee  yyeeaarrss  ssiinnccee  tthhee  ffaall ll   ooff   tthhee  BBeerrll iinn  WWaall ll   hhaavvee  wwii ttnneesssseedd  oonnee  ooff   tthhee  ggrreeaatteesstt  
ppeerriiooddss  ooff   ttrraannssaattllaannttiicc  eeccoonnoommiicc  iinntteeggrraattiioonn  iinn  hhiissttoorryy..    OOuurr  mmuuttuuaall   ssttaakkee  iinn  eeaacchh  ootthheerr’’ ss  pprrooss--
ppeerrii ttyy  hhaass  ggrroowwnn  ddrraammaattiiccaall llyy  ssiinnccee  tthhee  eenndd  ooff   tthhee  CCoolldd  WWaarr..  WWee  iiggnnoorree  tthheessee  rreeaall ii ttiieess  aatt  oouurr  
ppeerrii ll ..”” 1122  
  
88))  FFiinnaall llyy,,  iinn  22000088,,  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  RRuussssiiaann  ppooll iiccyy  ssttaarrkkllyy  hhiigghhll iigghhtteedd  wwhhaatt  ccoouulldd  rreettuurrnn  
aass  aannootthheerr  rreeaassoonn  wwhhyy  NNAATTOO  wwii ll ll   ssuurrvviivvee  tthhee  nneeww  cceennttuurryy  ccrr iissiiss..      
SSiinnccee  tthhee  eenndd  ooff   tthhee  CCoolldd  WWaarr,,  NNAATTOO’’ ss  mmeemmbbeerrss  hhaavvee  aatttteemmpptteedd  ttoo  ddeevveelloopp  ccooooppeerraattiivvee  ppooll ii ttii --
ccaall ,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  sseeccuurrii ttyy  rreellaattiioonnss  wwii tthh  RRuussssiiaa..    TThhiiss  hhaass  nnoott  ssttooppppeedd  tthhee  aall ll iieess  ffrroomm  ttaakkiinngg  
sstteeppss  tthhaatt  tthheeyy  ssaaww  aass  wwaarrrraanntteedd  bbyy  tthheeii rr  oowwnn  vvaalluueess  aanndd  iinntteerreessttss,,  ssuucchh  aass  aaddmmii ttttiinngg  ffoorrmmeerr  
WWaarrssaaww  PPaacctt  aall ll iieess  aanndd  SSoovviieett  rreeppuubbll iiccss  ttoo  aall ll iiaannccee  mmeemmbbeerrsshhiipp..    HHoowweevveerr,,  ootthheerr  ddyynnaammiiccss  hhaavvee  
bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  oonn  RRuussssiiaann  ppooll iicciieess..      

  
AAfftteerr  tthhee  ccooll llaappssee  ooff   tthhee  SSoovviieett  UUnniioonn,,  tthheerree  wwaass  aa  cchhaannccee  tthhaatt  RRuussssiiaa  ii ttsseell ff   wwoouulldd  ffaall ll   aappaarrtt,,  aass  
tthhee  CChheecchheenn  sseeppaarraattiisstt  mmoovveemmeenntt  sseeeemmeedd  ttoo  ssuuggggeesstt..    II tt  wwaass  tthheerreeffoorree  nnoott  aa  ssuurrpprriissee  tthhaatt  RRuussssiiaa  
iiss  eexxppeerriieenncciinngg  aa  nneeww,,  ppeerrhhaappss  pprroolloonnggeedd,,  ppeerriioodd  ooff   aauutthhoorrii ttaarriiaann  tteennddeenncciieess  ddeessiiggnneedd  ttoo  kkeeeepp  
tthhee  ccoouunnttrryy  ffrroomm  ddiissiinntteeggrraattiinngg..    MMoorreeoovveerr,,  aaff tteerr  22000000,,  RRuussssiiaann  eeccoonnoommiicc  ffoorrttuunneess  bbrriigghhtteenneedd  
ccoonnssiiddeerraabbllyy  wwii tthh  ii ttss  iinntteerrnnaattiioonnaall   ssaalleess  ooff   ooii ll   aanndd  ggaass,,  aappppaarreennttllyy  eennccoouurraaggiinngg  RRuussssiiaann  lleeaaddeerrss  
ttoo  ff lleexx  tthheeii rr  mmuusscclleess  oonnccee  aaggaaiinn..  
WWhheenn  nneeww  ff iigghhttiinngg  bbrrookkee  oouutt  iinn  SSoouutthh  OOsssseettiiaa,,  RRuussssiiaa  ttooookk  tthhee  ooppppoorrttuunnii ttyy  nnoott  oonnllyy  ttoo  ““ ppuunniisshh””   
GGeeoorrggiiaann  ffoorrcceess  iinnvvoollvveedd  bbuutt  aallssoo  ttoo  ppuusshh  iinnttoo  GGeeoorrggiiaa,,  ddeessttrrooyy  GGeeoorrggiiaann  mmii ll ii ttaarryy  aanndd  cciivvii ll iiaann  
iinnffrraassttrruuccttuurree,,  aanndd  sseeaall   ooff ff   GGeeoorrggiiaa  ffrroomm  ii ttss  ttwwoo  bbrreeaakk--aawwaayy  rreeppuubbll iiccss,,  RRuussssiiaann  ooff ff iicciiaallss  ssaayyiinngg  
tthheeyy  wwoouulldd  nneevveerr  aaggaaiinn  bbee  ppaarrtt  ooff   GGeeoorrggiiaa..  
TThhee  llaasstt  tthhiinngg  tthhee  NNAATTOO  nnaattiioonnss  wwaanntteedd  wwaass  aa  nneeww  ccoolldd  wwaarr  wwii tthh  RRuussssiiaa,,  bbuutt  RRuussssiiaann  aaccttiioonnss  iinn  
GGeeoorrggiiaa  hhaavvee  cceerrttaaiinnllyy  cchhii ll lleedd  tthhee  aattmmoosspphheerree  aaccrroossss  EEuurrooppee  aass  wweell ll   aass  bbeettwweeeenn  RRuussssiiaa  aanndd  tthhee  
UUnnii tteedd  SSttaatteess..    AAss  oonnee  eexxppeerrtt  hhaass  oobbsseerrvveedd,,  NNAATTOO  aanndd  tthhee  EEuurrooppeeaann  UUnniioonn  nneeeedd  ttoo  wwoorrkk  ttoo--
ggeetthheerr  oonn  tthhiiss  ddii ff ff iiccuull tt  rreellaattiioonnsshhiipp  aanndd  ““ RRuussssiiaa  mmuusstt  bbee  rreemmiinnddeedd  tthhaatt  ccooooppeerraattiioonn  wwii tthh  NNAATTOO,,  
aass  aann  aall ll iiaannccee  ooff   ddeemmooccrraattiicc  ssttaatteess,,  rreeqquuii rreess  ccoommppll iiaannccee  wwii tthh  ddeemmooccrraattiicc  rruulleess..”” 1133  
TThhee  lloonnggeerr--tteerrmm  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff   tthhiiss  aaff ffaaii rr  rreemmaaiinn  ttoo  bbee  sseeeenn,,  bbuutt,,  aatt  tthhee  vveerryy  lleeaasstt,,  mmaannyy  
EEuurrooppeeaann  ssttaatteess  wwii ll ll   sseeee  RRuussssiiaa’’ ss  aaccttiioonnss  aass  aa  ssiiggnn  tthhaatt  tthheeyy  wwii ll ll   bbee  ssaaffeerr  iinn  tthhee  ffuuttuurree  wwii tthh  aa  
NNAATTOO  sseeccuurrii ttyy  bbllaannkkeett  tthhaann  wwii tthhoouutt..    TThhee  eevveennttss,,  aass  wweell ll   aass  rraaiissiinngg  qquueessttiioonnss  aabboouutt  NNAATTOO  
mmeemmbbeerrsshhiipp  ffoorr  GGeeoorrggiiaa  aanndd  UUkkrraaiinnee,,  ccoouulldd  eevveenn  mmoovvee  EEUU  mmeemmbbeerrss  FFiinnllaanndd  aanndd  SSwweeddeenn  ttoo  
ccoonnssiiddeerr  mmuucchh  mmoorree  sseerriioouussllyy  jjooiinniinngg  tthhee  aall ll iiaannccee..        
  
  
IIIIII..  LLeessssoonnss  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  lleeaarrnneedd  
TThhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  wwii tthh  wwhhiicchh  EEuurrooppeeaann  lleeaaddeerrss  aanndd  ssttaatteess  wwii ll ll   hhaavvee  ttoo  ddeeaall   iinn  tthhee  ffoorreesseeeeaabbllee  
ffuuttuurree  wwii ll ll   rreemmaaiinn  aa  ddee  ffaaccttoo  hheeggeemmoonn  wwii tthh  tthhee  ccaappaaccii ttyy  ttoo  ddoo  mmuucchh  ggoooodd  oorr  mmuucchh  hhaarrmm  iinn  tteerrmmss  
ooff   tthheeii rr  iinntteerreessttss  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall   ssttaabbii ll ii ttyy..    ““ EEuurrooppee””   wwii ll ll   rreemmaaiinn  aa  wwoorrkk  iinn  pprrooggrreessss,,  aaccttiinngg  
uunnii tteedd  iinn  mmaannyy  aarreeaass  bbuutt  wwii tthh  EEUU  mmeemmbbeerrss  aaccttiinngg  vveerryy  mmuucchh  ll iikkee  nnaattiioonn  ssttaatteess  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  

                                                 
1122  Ibid., p. xi.  
1133  Karl-Heinz Kamp, “Frozen Conflict,” Internationale Politik, German Council on Foreign Relations, Berlin, 
Summer 2008, http://www.ip-global.org/archiv/2008/summer2008/frozen-conflict.html. 
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tthhee  aarreeaass  ooff   ffoorreeiiggnn  aanndd  ddeeffeennssee  ppooll iiccyy..    TThhiiss  wwii ll ll   bbee  aa  ““ uunnii ttiinngg  EEuurrooppee  ooff   ssttaatteess””   mmoorree  tthhaann  aa  
““ UUnnii tteedd  SSttaatteess  ooff   EEuurrooppee..””       
AAtt  tthhee  eenndd  ooff   tthhee  ddaayy,,  tthhee  nneeww  cceennttuurryy  ccrriissiiss  iinn  aall ll iiaannccee  rreellaattiioonnss  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  ddeemmoonnssttrraatteedd  
tthhaatt  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess,,  CCaannaaddaa  aanndd  tthhee  EEuurrooppeeaann  ssttaatteess  ccaannnnoott  aaff ffoorrdd  ttoo  ggoo  ii tt  aalloonnee  iinntteerrnnaattiioonn--
aall llyy,,  eevveenn  ii ff   ffuuttuurree  ddii ff ffeerreenncceess  mmiigghhtt  tteemmpptt  tthheemm  ttoo  ddoo  ssoo  aaggaaiinn..    II ff   tthhee  aall ll iieess  wwiisshh  ttoo  aavvooiidd  oorr  
mmii ttiiggaattee  ssiimmii llaarr  ccrriisseess  iinn  tthhee  ffuuttuurree,,  wwhhaatt  lleessssoonnss  nneeeedd  ttoo  bbee  lleeaarrnneedd??  

  
LLeessssoonn::     AAss  lloonngg  aass  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  rreettaaiinnss  ssuucchh  aa  ssttrroonngg  iinntteerrnnaattiioonnaall   pprreesseennccee,,  ii tt  mmuusstt  
lleeaarrnn  hhooww  ttoo  bbee  aa  hheeggeemmoonniicc  ppoowweerr  wwii tthhoouutt  aaccttiinngg  ll iikkee  oonnee..    II nn  ssppii ttee  ooff   ii ttss  oovveerrwwhheellmmiinngg  
mmii ll ii ttaarryy  ppoowweerr,,  ii tt  nnoonneetthheelleessss  nneeeeddss  ccooooppeerraattiioonn  wwii tthh  aall ll iieess  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall   iinnssttii ttuuttiioonnss  ttoo  
lleeggii ttiimmiizzee  uussee  ooff   ffoorrccee,,  wwiinn  tthhee  ppeeaaccee..  
TThhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  wwii ll ll   hhaavvee  ttoo  ““ ssppeeaakk  mmoorree  ssooffttllyy,,””   aass  UU..SS..  PPrreessiiddeenntt  TTeeddddyy  RRoooosseevveell tt  ffaammoouussllyy  
rreeccoommmmeennddeedd..    EEvveerryyoonnee  kknnoowwss  tthhaatt  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aall rreeaaddyy  ccaarrrriieess  tthhee  ““ bbiiggggeesstt  ssttiicckk..””     AAnndd,,  
ffuuttuurree  UU..SS..  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  wwii ll ll   bbee  rreeqquuii rreedd  ttoo  bbee  mmoorree  ccoonnssttrruuccttiivvee  aanndd  ccrreeaattiivvee  iinn  tthhee  uussee  ooff   
iinntteerrnnaattiioonnaall   iinnssttii ttuuttiioonnss  aanndd  mmuull ttii llaatteerraall   ccooooppeerraattiioonn..  
UUnnii tteedd  SSttaatteess  nneeeeddss  NNAATTOO..    AAdd  hhoocc  ccooaall ii ttiioonnss  ssoommeettiimmeess  aarree  nneecceessssaarryy,,  bbuutt  tthheeyy  ccaann’’ tt  rreeppllaaccee  
NNAATTOO  ccooooppeerraattiioonn..    EEvveenn  wwhheenn  tthhee  NNAATTOO  iinntteeggrraatteedd  ccoommmmaanndd  ssttrruuccttuurree  iiss  nnoott  ddii rreeccttllyy  iinn  ppllaayy,,  
tthhee  ddaayy--ttoo--ddaayy  ppooll ii ttiiccaall //mmii ll ii ttaarryy  ccooooppeerraattiioonn  aammoonngg  aall ll iieess  aanndd  ppaarrttnneerrss  pprroovviiddeess  tthhee  eexxppeerriieennccee  
aanndd  hhaabbii ttss  ooff   ccooooppeerraattiioonn  nneecceessssaarryy  ttoo  mmaakkee  aadd  hhoocc  ccooaall ii ttiioonnss  vviiaabbllee..      
PPaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  ccoonnff ll iiccttss  ll iikkee  tthhee  ccuurrrreenntt  oonnee  wwii tthh  aall   QQaaeeddaa  lleeaaddeerrss  wwhhoo  uussee  tteerrrroorriisstt  ttaaccttiiccss  oonn  
bbeehhaall ff   ooff   tthheeii rr  rraaddiiccaall   iiddeeoollooggyy,,  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  ccaannnnoott  ““ wwiinn””   ssiimmppllyy  bbyy  tthhee  uussee  ooff   mmii ll ii ttaarryy  
ffoorrccee..    II tt  ddeessppeerraatteellyy  nneeeeddss  tthhee  ppooll ii ttiiccaall   lleeggii ttiimmaaccyy  aanndd  aassssiissttaannccee  tthhaatt  iiss  pprroovviiddeedd  bbyy  aall ll iieess  aanndd  
ppaarrttnneerrss  wwhhoo  sshhaarree  iinn  tthhee  rriisskkss  aanndd  ttaakkee  oonn  mmii ll ii ttaarryy  aanndd  nnoonn--mmii ll ii ttaarryy  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess..  
TThhee  bboottttoomm  ll iinnee  iiss  tthhaatt  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  sshhoouulldd  nnoott  ggiivvee  tthhee  iimmpprreessssiioonn  tthhrroouugghh  ii ttss  wwoorrddss  oorr  
aaccttiioonnss  tthhaatt  ii tt  ddooeess  nnoott  vvaalluuee  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  tthhee  NNAATTOO  aall ll iiaannccee  mmaakkeess  ttoo  ii ttss  iinntteerreessttss..  

  
LLeessssoonn::     II ff   EEuurrooppeeaann  ssttaatteess  ddoo  nnoott  ddeevveelloopp  mmoorree  ssuubbssttaannttiiaall   iinntteerrnnaattiioonnaall   mmii ll ii ttaarryy  ccaappaabbii ll ii --
ttiieess,,  ffaammii ll iiaarr   bbuurrddeenn--sshhaarr iinngg  tteennssiioonnss  wwii tthh  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aanndd  aammoonngg  EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrr iieess  
wwii ll ll   rreessuurrffaaccee  aass  ppoossssiibbllee  ssoouurrcceess  ooff   nneeww  ccrr iisseess..  
AAss  wwee  hhaavvee  sseeeenn,,  tthhee  ssttrroonnggllyy--hheelldd  vviieeww  iinn  tthhee  ff ii rrsstt  BBuusshh  aaddmmiinniissttrraattiioonn  tthhaatt  tthhee  EEuurrooppeeaann  aall ll iieess  
aanndd  NNAATTOO  hhaadd  ll ii ttttllee  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  AAmmeerriiccaa’’ ss  sseeccuurrii ttyy  iinntteerreessttss  wwaass  aa  kkeeyy  ffaaccttoorr  bbeehhiinndd  eevveennttss  
lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  nneeww  cceennttuurryy  aall ll iiaannccee  ccrriissiiss..    TThhee  ffaacctt  tthhaatt  EEuurrooppee  wwaass  ppeerrcceeiivveedd  aass  hhaavviinngg  ll ii ttttllee  ttoo  
ooff ffeerr  aallssoo  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  ddiidd  nnoott  nneeeedd  ttoo  ppaayy  aatttteennttiioonn  ttoo  EEuurrooppeeaann  vviieewwss  oorr  
pprreeffeerreenncceess..    II ff   tthhiiss  ccii rrccuummssttaannccee  iiss  nnoott  aall tteerreedd,,  tthhee  ssaammee  ssoorrtt  ooff   ccrriissiiss  ccoouulldd  rree--ooccccuurr  iinn  tthhee  
ffuuttuurree..  

  
LLeessssoonn::     EEuurrooppeeaannss  nneeeedd  NNAATTOO  aass  aa  ssoouurrccee  ooff   iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall   sseeccuurr ii ttyy  aanndd  
iinnff lluueennccee  oonn  UU..SS..  ddeecciissiioonnss  aaff ffeeccttiinngg  EEuurrooppeeaann  iinntteerreessttss..      
AA  bbiiggggeerr  EEuurrooppeeaann  ssttiicckk,,  wwii tthh  lloonnggeerr  rreeaacchh,,  wwii ll ll   pprroodduuccee  aa  mmoorree  eeff ffeeccttiivvee  EEuurrooppeeaann  vvooiiccee  iinn  tthhee  
aall ll iiaannccee..    EEuurrooppeeaannss  wwii ll ll   hhaavvee  ttoo  bbrriinngg  mmoorree  rreessoouurrcceess  aanndd  ccaappaabbii ll ii ttiieess  ttoo  tthhee  ttrraannssaattllaannttiicc  sseeccuu--
rrii ttyy  ttaabbllee..    EEuurrooppee’’ ss  ssppeeaakkiinngg  ssooffttllyy  wwhhii llee  ccaarrrryyiinngg  aa  bbiigg  ccaarrrroott  ssiimmppllyy  wwoonn’’ tt  ccuutt  ii tt..    TThhee  UU..SS..––
EEuurrooppeeaann  rreellaattiioonnsshhiipp  nneeeeddss  aa  bbeetttteerr  bbaallaannccee  iinn  tteerrmmss  ooff   bbootthh  aauutthhoorrii ttyy  aanndd  ccaappaabbii ll ii ttyy..    HHooww--
eevveerr,,  ii tt  iiss  nnoott  uupp  ttoo  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  ttoo  ““ ggiivvee””   EEuurrooppee  mmoorree  aauutthhoorrii ttyy..    EEuurrooppeeaann  nnaattiioonnss  aanndd  tthhee  
EEuurrooppeeaann  UUnniioonn  wwii ll ll   wwiieelldd  ggrreeaatteerr  iinnff lluueennccee  iinn  WWaasshhiinnggttoonn  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall llyy  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  
wwii ll ll   aanndd  aabbii ll ii ttyy  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  ssoolluuttiioonnss  ooff   iinntteerrnnaattiioonnaall   sseeccuurrii ttyy  pprroobblleemmss..  

  



 11 

LLeessssoonn::     DDeeaall iinngg  wwii tthh  tteerrrroorr iissmm  aanndd  ootthheerr  cchhaall lleennggeess  rreeqquuiirreess  UU..SS..--EEuurrooppeeaann  ssoofftt--  aass  wweell ll   aass  
hhaarrdd--ppoowweerr  ccooooppeerraattiioonn..  
TThhee  eexxppeerriieennccee  iinn  AAffgghhaanniissttaann  ssoo  ffaarr  ccoonnttaaiinnss  mmaannyy  ppootteennttiiaall   lleessssoonnss,,  bbuutt  oonnee  ooff   tthhee  kkeeyy  oonneess  iiss  
tthhaatt  bbootthh  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aanndd  EEuurrooppee  wwii ll ll   nneeeedd  aa  vvaarriieettyy  ooff   nnoonn--mmii ll ii ttaarryy  ccaappaabbii ll ii ttiieess  aanndd  pprroo--
ggrraammss  ttoo  ddeeaall   wwii tthh  tthhiiss  aanndd  ffuuttuurree  sseeccuurrii ttyy  pprroobblleemmss  aarriissiinngg  ffrroomm  ffaaii lleedd  ssttaatteess..    MMoorree  eexxtteennssiivvee  
aanndd  ccoooorrddiinnaatteedd  UU..SS..  aanndd  EEuurrooppeeaann,,  NNAATTOO  aanndd  EEUU,,  ccooooppeerraattiioonn  oonn  tthhee  uussee  ooff   nnoonn--mmii ll ii ttaarryy  
iinnssttrruummeennttss  ooff   sseeccuurrii ttyy  ppooll iiccyy  ccoouulldd  hheellpp  kkeeeepp  ttrraannssaattllaannttiicc  ppeerrcceeppttiioonnss  ooff   sseeccuurrii ttyy  rreeqquuii rreemmeennttss  
aanndd  rreeqquuiirreedd  ppooll iicciieess  cclloosseerr  ttoo  ccoonnsseennssuuss  aapppprrooaacchheess..    
AA  nnuummbbeerr  ooff   ssuuggggeessttiioonnss  aarree  aall rreeaaddyy  oonn  tthhee  ttaabbllee  ffoorr  wwaayyss  ttoo  iimmpprroovvee  ttrraannssaattllaannttiicc  sseeccuurrii ttyy  
ccooooppeerraattiioonn  wwii tthhoouutt  uunnddeerrmmiinniinngg  tthhee  iimmppoorrttaanntt  rroolleess  ooff   NNAATTOO  aanndd  tthhee  EEuurrooppeeaann  UUnniioonn..1144    SSoo  
ffaarr,,  ssuucchh  pprrooppoossaallss  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ssuuffff iicciieennttllyy  ccoommppeell ll iinngg  ttoo  oovveerrrriiddee  rreessiissttaannccee  ttoo  cchhaannggee,,  
iinncclluuddiinngg  bbuurreeaauuccrraattiicc  pprreeffeerreenncceess  ffoorr  mmuuddddll iinngg  tthhrroouugghh  rraatthheerr  tthhaann  ttaakkiinngg  cchhaanncceess  oonn  nneeww  
aapppprrooaacchheess  aanndd  iinnssttii ttuuttiioonnaall   iinnsseeccuurrii ttiieess  lleeaaddiinngg  ttoo  ffeeaarrss  tthhaatt  nneeww  wwaayyss  ooff   ddooiinngg  bbuussiinneessss  mmiigghhtt  
uunnddeerrmmiinnee  tthhee  EEUU,,  NNAATTOO  oorr  tthhee  UUnnii tteedd  NNaattiioonnss..  

  
LLeessssoonn::     AAss  mmuucchh  aass  tthhee  aall ll iieess  bbeell iieevvee  iinn  ddeemmooccrraaccyy  aass  tthhee  vvaalluuee  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr   tthheeiirr   aall ll iiaannccee,,  
oonnee  ooff   tthhee  lleessssoonnss  ff rroomm  II rraaqq  sshhoouulldd  bbee  tthhaatt  ii tt  iiss  mmuucchh  eeaassiieerr   ttoo  ssuuppppoorrtt  ddeemmooccrraattiicc  ssyysstteemmss  
tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ff rreeeellyy  cchhoosseenn  bbyy  ootthheerr  ccoouunnttrr iieess  tthhaann  ttoo  ttrryy  ttoo  ssuuppeerr iimmppoossee  tthheemm  oonn  aa  bbaassee  nnoott  
yyeett  ffuull llyy  pprreeppaarreedd  ffoorr   tthheemm..  
TThhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  sseeeemmeedd  ttoo  mmaannyy  EEuurrooppeeaannss  ttoo  bbee  oonn  aa  ccrruussaaddee  ttoo  eessttaabbll iisshh  ddeemmoocc--
rraattiicc  ppooll ii ttiiccaall   ssyysstteemmss  aaccrroossss  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  wwaass  oonnee  ssoouurrccee  ooff   ttrraannssaattllaannttiicc  ddii ff ffeerreenncceess  oovveerr  
ppooll iicciieess  ttoowwaarrdd  II rraaqq..    TTrryyiinngg  ttoo  iimmppoossee  ddeemmooccrraaccyy  oonn  ppooppuullaattiioonnss  tthhaatt  eeii tthheerr  ddoo  nnoott  wwaanntt  ii tt  oorr  
aarree  nnoott  pprreeppaarreedd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  ii tt  iiss  aa  ccoossttllyy  eenntteerrpprriissee  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  oonnllyy  ii ff   tthhee  eennttii rree  
ccoommmmuunnii ttyy  ooff   ddeemmooccrraacciieess  iiss  pprreeppaarreedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  pprroocceessss..    

  
LLeessssoonn::     DDoo  nnoott  ddiivviiddee  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  bbeettwweeeenn  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aanndd  ii ttss  aall ll iieess,,  aass  tthhiiss  oonnllyy  
ddeeeeppeennss  ddiivveerrggeennccee  iinn  ppeerrcceeppttiioonnss..  
GGiivveenn  tthhee  ccuurrrreenntt  ddiissppaarrii ttiieess  bbeettwweeeenn  UU..SS..  aanndd  EEuurrooppeeaann  mmii ll ii ttaarryy  ccaappaabbii ll ii ttiieess,,  ssoommee  hhaavvee  ssuugg--
ggeesstteedd  ddiivviiddiinngg  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  iinn  tthhee  aall ll iiaannccee..  II tt  ddooeess  mmaakkee  sseennssee  ffoorr  iinnddiivviidduuaall   nnaattiioonnss,,  oorr  
ggrroouuppss  ooff   nnaattiioonnss,,  ttoo  ttaakkee  oonn  ssppeeccii ff iicc  ttaasskkss  wwii tthhiinn  tthhee  oovveerraall ll   ff rraammeewwoorrkk  ooff   ttrraannssaattllaannttiicc  ccoooopp--
eerraattiioonn..      IInn  ffaacctt,,  tthhee  ssppeecciiaall   ccaappaaccii ttiieess  tthhaatt  EEuurrooppeeaann  aall ll iieess  hhaavvee  ffoorr  mmaannaaggiinngg  ssttaabbii ll iizzaattiioonn  aanndd  
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivvii ttiieess  ccoouulldd  bbee  uusseeffuull llyy  ccoommbbiinneedd  wwii tthh  tthhee  ppootteenntt  UU..SS..  aabbii ll ii ttyy  ffoorr  wwaarr  ff iigghhttiinngg  
ttoo  ddeevveelloopp  aa  ffuull ll   ssppeeccttrruumm  ooff   pprree--ccoonnff ll iicctt,,  ccoonnff ll iicctt,,  aanndd  ppoosstt--ccoonnff ll iicctt  ccooaall ii ttiioonn  aaccttiivvii ttiieess..    TThhiiss  
wwoouulldd  rreeqquuiirree  cclloosseerr  ppooll ii ttiiccaall   aanndd  ssttrraatteeggiicc  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  bbeetttteerr  iinntteeggrraatteedd  ppllaannnniinngg,,  iinncclluuddiinngg  
tthhee  wwii ll ll   ttoo  iimmaaggiinnee  aanndd  pprroojjeecctt  rreeaaccttiioonnss  ttoo  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff   ccoonnttiinnggeenncciieess..      
HHoowweevveerr,,  aannyy  ffoorrmmaall   ddiivviissiioonn  ooff   rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  ((hhaarrdd  ppoowweerr  ttaasskkss  ffoorr  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess,,  ssooff tt  
ppoowweerr  jjoobbss  ffoorr  tthhee  EEuurrooppeeaannss))  wwoouulldd  bbee  aa  ddiissaasstteerr  ffoorr  UU..SS..––EEuurrooppeeaann  rreellaattiioonnss..    IInn  aa  wwoorrlldd  ooff   
ddiivviiddeedd  EEuurroo--AAttllaannttiicc  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess,,  rreessppoonnsseess  ttoo  eevveerryy  ffuuttuurree  sseeccuurrii ttyy  cchhaall lleennggee  wwoouulldd  hhaavvee  
ttoo  oovveerrccoommee  ggrroowwiinngg  ddiivveerrggeenncceess  iinn  aapppprreecciiaattiioonn  ooff   tthhee  pprroobblleemm  bbeeffoorree  eeff ffeeccttiivvee  ccooooppeerraattiioonn  
ccoouulldd  eevveenn  bbee  iimmaaggiinneedd..      

                                                 
1144  The suggestions include this author’s proposals in the past decade for an Atlantic Community Treaty Organiza-
tion that would serve as a framework for coordination of NATO and European Union member state policies and 
efforts on the non-military aspects of security.  Other advocacies for broader cooperation among democratic states 
have included proposals from Simon Serfaty and the Center for Strategic and International Studies in Washington, 
the Princeton Project on National Security, Senator John McCain, and former French Prime Minister Edouard 
Balladur.   
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TThhee  bboottttoomm  ll iinnee  iiss  tthhaatt  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  aa  pprraaccttiiccaall   ddiivviissiioonn  ooff   ttaasskkss  aammoonngg  tthhee  ttrraannssaattllaannttiicc  
ppaarrttnneerrss,,  bbuutt  nnoott  aa  ffoorrmmaall   ddiivviissiioonn  ooff   llaabboorr  aaccrroossss  tthhee  AAttllaannttiicc..    IIddeeaall llyy,,  bbootthh  AAmmeerriiccaann  aanndd  
EEuurrooppeeaann  ffoorrcceess  sshhoouulldd  bbee  eennggaaggeedd  iinn  tthhee  hhiigghh  iinntteennssii ttyy  aanndd  lloowweerr  iinntteennssii ttyy  eennddss  ooff   ffuuttuurree  
ccoonnff ll iiccttss,,  sshhaarriinngg  rreessppoonnssiibbii ll ii ttyy  ffoorr  tthhee  ssttrraatteeggiieess  rreeqquuii rreedd  ffoorr  tthhee  eennttii rree  ccoonnttiinnuuuumm..  

  
LLeessssoonn::     II nn  tthhee  nneeaarr  tteerrmm,,  tthhee  aall ll iieess  nneeeedd  ttoo  pprreeppaarree  aa  nneeww  ssttrraatteeggiicc  ccoonncceepptt  tthhaatt  wwii ll ll   ttaakkee  iinnttoo  
aaccccoouunntt  bbootthh  tthheessee  lleessssoonnss  aanndd  tthhee  eexxppeerr iieenncceess  ooff   tthhee  ddeeccaaddee  hhaass  ppaasssseedd  ssiinnccee  tthhee  llaasstt  ssttrraattee--
ggiicc  ccoonncceepptt  wwaass  pprreeppaarreedd..  
NNAATTOO  SSeeccrreettaarryy  GGeenneerraall   JJaaaapp  ddee  hhoooopp  SScchheeffffeerr  hhaass  ffoorr  oovveerr  ttwwoo  yyeeaarrss  ccaall lleedd  ffoorr  pprreeppaarraattiioonn  ooff   
aa  nneeww  SSttrraatteeggiicc  CCoonncceepptt  ffoorr  tthhee  aall ll iiaannccee..    WWii tthh  tthhee  aaddvveenntt  ooff   aa  nneeww  aaddmmiinniissttrraattiioonn  iinn  WWaasshhiinngg--
ttoonn,,  tthhee  ttiimmee  wwii ll ll   hhaavvee  aarrrriivveedd  ffoorr  tthhee  ttaasskk..    SSuucchh  ccoonncceeppttss  sseellddoomm  bbrreeaakk  ddrraammaattiicc  nneeww  ggrroouunndd,,  
bbuutt  tthheeyy  ddoo  ccoonnssooll iiddaattee  rreeaall ii ttiieess  iinn  wwaayyss  tthhaatt  pprroovviiddee  gguuiiddaannccee  ffoorr  ffuuttuurree  aaccttiioonnss..  TThhiiss  oonnee,,  iinn  
ppaarrttiiccuullaarr,,  ccoouulldd  eeff ffeeccttiivveellyy  mmaarrkk  tthhee  eenndd  ooff   tthhee  nneeww  cceennttuurryy  ccrriissiiss  aanndd  tthhee  ooppeenniinngg  ooff   aa  nneeww  
ssppii rrii tt  ooff   ccooooppeerraattiioonn  tthhaatt  iiss  ssoorreellyy  nneeeeddeedd  ttoo  ddeeaall   wwii tthh  tthhee  cchhaall lleennggeess  nnooww  ffaacciinngg  tthhee  aall ll iiaannccee..  

  
LLeessssoonn::     PPeerrcceeppttiioonnss  ddoo  mmaatttteerr ..  
TThhee  wwaayyss  tthhaatt  tthhee  UUnnii tteedd  SSttaatteess  aanndd  tthhee  aall ll iieess  ppeerrcceeiivvee  eeaacchh  ootthheerr’’ ss  iinntteennttiioonnss  aanndd  aaccttiioonnss  hhaavvee  
aann  iimmppoorrttaanntt  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff   tthhee  aall ll iiaannccee..    MMoorreeoovveerr,,  bbeeccaauussee  aall ll   tthhee  aall ll iieess  aarree  
ddeemmooccrraacciieess,,  tthhee  wwaayy  tthhaatt  ppuubbll iiccss  oonn  bbootthh  ssiiddeess  ooff   tthhee  AAttllaannttiicc  ppeerrcceeiivvee  tthhee  vvaalluuee  ooff   aall ll iieess  aanndd  
tthhee  aall ll iiaannccee  ccaann  pprrooffoouunnddllyy  aaff ffeecctt  ii ttss  ffuuttuurree..      
NNAATTOO’’ ss  ppuubbll iicc  iinnffoorrmmaattiioonn  sseerrvviicceess  ppeerrffoorrmm  aann  iimmppoorrttaanntt  ffuunnccttiioonn  iinn  pprroovviiddiinngg  mmaatteerriiaall   aabboouutt  
NNAATTOO  tthhaatt  ccaann  tthheenn  bbee  uusseedd  bbyy  ccoommmmeennttaattoorrss,,  tteeaacchheerrss,,  aanndd  ggoovveerrnnmmeennttss..    OOvveerr  tthhee  lloonngg  rruunn,,  
tthhee  wwaayy  tthhaatt  tthhee  aall ll iiaannccee  iiss  ppoorrttrraayyeedd  oonn  oopp  eedd  ppaaggeess  aanndd  iinn  ccllaassssrroooommss  wwii ll ll   hhaavvee  aann  iimmppoorrttaanntt  
eeff ffeecctt  oonn  ppeerrcceeppttiioonnss..    TThhiiss  iiss  eevveenn  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  nnooww  tthhaatt  ssuubbssttaannttiiaall llyy  ffeewweerr  AAmmeerriiccaannss  
sseerrvvee  iinn  EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess  oonn  NNAATTOO  dduuttyy  rreessuull ttiinngg  iinn  ssuubbssttaannttiiaall llyy  ddiimmiinniisshheedd  ppeerrssoonn--ttoo--
ppeerrssoonn  ccoonnttaaccttss  tthhaatt  hhaavvee  iinn  tthhee  ppaasstt  hheellppeedd  ssuussttaaiinn  ttrraannssaattllaannttiicc  ccooooppeerraattiioonn..      
IInn  tthhee  nneeaarr  tteerrmm,,  EEuurrooppeeaann  aanndd  AAmmeerriiccaann  ggoovveerrnnmmeennttss  nneeeedd  ttoo  ttaakkee  ccaarree  tthhaatt  tthhee  iimmpprreessssiioonnss  
tthheeyy  ggiivvee  ttoo  tthheeiirr  ppuubbll iiccss  aabboouutt  tthhee  vvaalluuee  ooff   tthheessee  rreellaattiioonnsshhiippss  aarree  ccoonnssiisstteenntt  wwii tthh  tthheeiirr  iinntteerreessttss..    
AAnndd,,  ii ff   tthheeyy  bbeell iieevvee  tthhaatt  NNAATTOO  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthheeiirr  iinntteerreessttss,,  tthheeyy  nneeeedd  ttoo  bbee  pprroo--aaccttiivvee  iinn  
sshhaappiinngg  ppuubbll iicc  ooppiinniioonn  iinn  ssuuppppoorrttiivvee  wwaayyss..  

  
IIVV..  TThhee  BBoottttoomm  LLiinnee  
TThhee  ttrraannssaattllaannttiicc  aall ll iiaannccee  ffaacceess  aa  ccoommpplleexx  aanndd  ddeemmaannddiinngg  sseett  ooff   iissssuueess,,  iinncclluuddiinngg::    wwhhaatt  wwii ll ll   bbee  
rreeqquuii rreedd  ttoo  ssuucccceeeedd  iinn  AAffgghhaanniissttaann;;  hhooww  ccaann  iinntteerrnnaattiioonnaall   tteerrrroorriissmm  bbeesstt  bbee  ccoonnffrroonntteedd  aanndd  
ccoonnttaaiinneedd;;  hhooww  sshhoouulldd  tthhee  aall ll iieess  ddeeaall   wwii tthh  aa  RRuussssiiaa  tthhaatt  iiss  rreeccoonnssooll iiddaattiinngg  aanndd  rreeaasssseerrttiinngg  ii ttss  
ppoowweerr  aanndd  iinnff lluueennccee;;  sshhoouulldd  NNAATTOO  rreemmaaiinn  aa  rreeggiioonnaall   aall ll iiaannccee  wwii tthh  gglloobbaall   ppaarrttnneerrsshhiippss  aanndd  
mmiissssiioonnss,,  oorr  sshhoouulldd  ii tt  bbeeccoommee  aa  gglloobbaall   aall ll iiaannccee;;  aanndd  hhooww  ccaann  tthhee  aall ll iieess  bbeesstt  aaccccoommmmooddaattee  iinntteerr--
nnaall   ppooll ii ttiiccaall   aanndd  eeccoonnoommiicc  ddyynnaammiiccss  aammoonngg  EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess  aanndd  wwii tthhiinn  tthhee  oovveerraall ll   AAttllaannttiicc  
ccoommmmuunnii ttyy??      
TThhee  aall ll iieess  ccaannnnoott  aaff ffoorrdd  aannootthheerr  ccrriissiiss  ll iikkee  tthhee  oonnee  tthhee  aall ll iiaannccee  hhaass  jjuusstt  ssuurrvviivveedd..    PPeerrhhaappss  tthhiiss  iiss  
tthhee  bboottttoomm  ll iinnee  lleessssoonn::    pprreesseerrvviinngg  ccooooppeerraattiioonn  aammoonngg  ddeemmooccrraattiicc  ssttaatteess,,  ooff  wwhhiicchh  tthhee  ttrraannssaatt--
llaannttiicc  aall ll iieess  aarree  tthhee  eesssseennttiiaall   ccoorree,,  iiss  eesssseennttiiaall   ffoorr   tthhee  ffuuttuurree  sseeccuurr ii ttyy  aanndd  wweell ll --bbeeiinngg  ooff  tthheemm  aall ll ..    
FFoorr  tthhaatt  mmaatttteerr,,  ssuucchh  ccooooppeerraattiioonn  iiss  eesssseennttiiaall   ttoo  tthhee  eeff ffeeccttiivvee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff   tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall   
ssyysstteemm  mmoorree  bbrrooaaddllyy..    PPuuttttiinngg  tthhaatt  ccooooppeerraattiioonn  aatt  rriisskk  iiss  uunnll iikkeellyy  ttoo  bbee  tthhee  bbeesstt  aannsswweerr  ttoo  aannyy  
iimmaaggiinnaabbllee  ffuuttuurree  sseeccuurrii ttyy  iissssuueess.. 


