
JAV KARINĖS BAZĖS UŽSIENYJE - FAKTAI 

 

NUMERIAI 

• Maždaug 800 karinių bazių už JAV ribų. 

• Tai sudaro 90-95 % visų užsienio karinių bazių pasaulyje (t. y. ir kitų šalių, pavyzdžiui, Rusijos, 

Didžiosios Britanijos, Prancūzijos - po 10-20, Kinijos - 1) (1). 

GEOGRAFIJA 

• JAV karinės bazės yra daugiau nei 80 šalių ir teritorijų. 

• 194 karinės bazės Vokietijoje, 121 - Japonijoje, 83 - Pietų Korėjoje, 44 - Italijoje. 

• Aruba, Bahreinas, Džibutis, Etiopija, Hondūras, Irakas, Jordanija, Kataras, Kuba, Kenija, Liberija, Maršalo 

salos, Norvegija, Omanas, Omanas, Filipinai, Rumunija, Ispanija, Tunisas, Jungtinė Karalystė, JAV 

Mergelių salos, Wake Island. 

• Pentagono nurodomas 701 objektas neapima bazių Afganistane, Irake, Sirijoje, Nigeryje ir daugelio 

kitų žinomų (pvz., Kuveite, Kosove) ir slaptų bazių (Izraelyje, Saudo Arabijoje). 

• Dabar JAV kariuomenė turi sausumos pajėgų 15 šalių (mažiausiai). (2) 

IŠLAIDOS 

• Karinio personalo dislokavimas karinėse bazėse užsienyje, palyginti su vietinėmis, kainuoja vidutiniškai 

10 000-40 000 JAV dolerių daugiau per metus. 

• 51,5 mlrd. JAV dolerių per metus (apytikriai) infrastruktūros statybai ir priežiūrai užsienyje. 

• 150 mlrd. dolerių per metus (apytikriai) visų išlaidų bazėms ir personalui užsienyje. 

• Vos pusės šių 51,5 mlrd. dolerių, išleistų karinėms bazėms, pakaktų finansuoti 450 000 darbo vietų 

infrastruktūroje, 300 000 darbo vietų pradinėse mokyklose, 3 mln. "Head Start" vietų (ankstyvasis vaikų 

ugdymas mažas pajamas gaunantiems vaikams) arba VA sveikatos priežiūrą 2,2 mln. veteranų. (3) 

WARS 

• Vien nuo 1980 m. 14-oje Artimųjų Rytų šalių JAV mažiausiai 23 kartus 

JAV bazės naudojamos nereikalingiems karams ar karinėms intervencijoms. 

• "Al Qaeda" verbavimas susijęs su JAV bazių ir JAV karių buvimu Artimuosiuose Rytuose. 

• Karinės bazės tapo kovotojų taikiniais Saudo Arabijoje, Afganistane, Irake. (4) 

ŽALA 

• Nelydimi kariai yra atskiriami nuo šeimos narių. Kai šeima gali atvykti kartu, sutuoktiniai ir vaikai 

susiduria su karjeros, mokymosi ir santykių trikdžiais. 

• Daugiau nei 40 šalių, kuriose vyrauja autoritariniai arba nelabai demokratiški režimai, yra JAV 

bazės (pavyzdžiui, Turkija, Tailandas, Nigeris ir visos Persijos įlankos valstybės, išskyrus Iraną ir 

Jemeną). 

• JAV karinių bazių buvimas gali padrąsinti negailestingus užsienio vyriausybių lyderius užimti 

pavojingai agresyvią poziciją, pavyzdžiui, prieš Rusiją ar Kiniją, tikintis, kad JAV juos parems. 



• Dabartiniai susitarimai dėl karinių bazių dažnai atleidžia JAV nuo atsakomybės už žalą aplinkai, padarytą 

šalinant, išpilant ir naudojant pavojingas ir toksiškas medžiagas. Tuo pat metu JAV teigia, kad jos 

aplinkosaugos įstatymai šiose vietose netaikomi. 

• Nusikaltimai ir nelaimingi atsitikimai, įskaitant išprievartavimus, žmogžudystes ir kitus nusikaltimus 

bei karinius nelaimingus atsitikimus, kelia pyktį vietos bendruomenėms, skatina tokius protestus kaip 

Okinavoje ir kenkia tarptautinei JAV reputacijai. 

• bazės tokiose šalyse kaip Pietų Korėja siejamos su išnaudojimu prostitucijos ir prekybos žmonėmis 

tikslais. 

• Nuo 1898 m. dėl užsienio karinių bazių statybos ar plėtros iškeldinta 20 vietinių, daugiausia čiabuvių, 

gyventojų. (5) 

UŽDARYMAI 

• Apie 800 užsienio bazių Europoje ir Azijoje uždarė abu prezidentai - Bušas ir Bilas Klintonas. 

• Vietos judėjimai visame pasaulyje ragina uždaryti JAV karines bazes arba sumažinti JAV karinį buvimą. 

• Apskaičiuota, kad grįžtantiems kariams ir jų išlaikytiniams skirta 19 proc. šalies karinių bazių 

pajėgumų. 

• Greitas dislokavimas iš vietinių bazių reiškia, kad didžioji dalis JAV pajėgų ekstremaliosios situacijos 

atveju gali būti dislokuotos beveik bet kurioje pasaulio vietoje taip pat greitai arba beveik taip pat 

greitai, kaip ir iš bazės užsienyje. (6) 

POLITIKA 

• BRAC netaikoma užsienio karinėms bazėms. Tai reiškia, kad Pentagonas gali uždaryti užsienio karines 

bazes, nesusidurdamas su politinėmis problemomis, kylančiomis dėl vidaus bazių uždarymo ir perkėlimo 

nuostatų. 

• Įvairių politinių pažiūrų žmonės abejoja užsienio karinėmis bazėmis. 2016 m. 3 iš 4 kandidatų į 

prezidentus (Trumpas, Johnsonas, Stein) ragino uždaryti karines bazes užsienyje arba buvo skeptiški 

jų atžvilgiu. 

• Vietos ekonomikai būtų naudinga, jei į šalį grįžtų darbuotojai ir jų šeimos nariai. 

• Kongreso nariai turi nedaug rinkėjų, gyvenančių karinėse bazėse užsienyje, jei iš viso jų turi. (7) 

ALTERNATYVOS UŽSIENIO KARINĖMS BAZĖMS 

• Išlaikyti taupią, gynybinę, galingą kariuomenę, kuri gina JAV teritoriją. 

• Didesnis diplomatinis dalyvavimas, ekonominė ir kultūrinė sąveika ir įsipareigojimas tarptautinėms 

institucijoms. O karinę jėgą - tik kraštutiniu atveju. 

• Daugianacionalinių organizacijų vykdomos tarptautinės operacijos, kai būtina panaudoti jėgą. 

(8) 
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