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Младежката политика като многосекторна включва и по-подробно запознаване с
въпросите свързани с външната политика и националната сигурност . Като експерт,
работещ в сферата на младежките политики би ми било полезно да се запозная поподробно с темата "Гласът“ на България – фактор в глобалната политика?"". Темата ще
ми даде възможност да участвам в дискусии по важни международни въпроси свързани
със сферата на младежките дейности, националната сигурност и международните
отношения.
Всеки член на даден съюз трябва да изпълнява задълженията си към общността,
но, преди всичко, има задължение към себе си – да изгради такива способности, които
да отговарят на реалната му уязвимост, на базата на преценката за външната среда, като
това става в контекста и отговаря на съюзните усилия в тази насока. Затова от
решаващо значение е анализът на уязвимостта на страната ни. Идентифицирането на
реалните и актуални предизвикателства пред сигурността на България в настоящата
стратегическа среда, от гледна точка на българския национален интерес, подпомага
процеса на трансформация, като отправна точка за концентриране на усилията. При
анализа на рисковете и заплахите следва най-напред да се отчете българското виждане
за уязвимостта на страната. Това предполага да се отговори на въпроса, какво, на
настоящия етап, представлява риск или заплаха за България, предвид геополитическото
и положение и провежданата от нея външна политика и политиката за сигурност. Тук
неизменно следва да се отчитат и предизвикателствата, които страната ни споделя,
защото е член на ЕС и НАТО или участва в „коалиции на желаещите” при операции по
управление на кризи. Членството в ЕС и НАТО предполага поемане на ангажименти и
споделяне на отговорности. Необходимо е обаче да се определи, доколко страната ни е
изложена на дадено предизвикателство, което, същевременно, е общо за цялата
структура. На тази основа ще се определи приносът ни в рамките на колективните
усилия. България, в качеството си на страна-член е поела ангажименти и в съответствие
с тях изгражда необходимите отбранителни способности като се ръководи от
стратегическите документи на НАТО и ЕС.

