
У   1990-ТІ РОКИ політики та військові Японії поча-
ли готувати громадську думку країни до можливої 
участі Національних сил самооборони у військових 

акціях за кордоном. В значній мірі це було зроблено під тиском 
Сполучених Штатів, які після "перемоги" над Радянським Союзом 
у "холодній війні" розробили для себе і своїх союзників у Європі 
та Азії нову військову концепцію. Вперше вона була офіційно про-
голошена на ювілейній, 50-й, сесії НАТО у Вашингтоні у квітні 
1999 року і декларувала військову участь країн НАТО у конфлік-
тах за межами кордонів їх держав [1]. Американці та лідери країн 
НАТО випробували нову військову концепцію саме на югославсь-
ких подіях. США показали зразок моралі нового світового поряд-
ку, коли міжнародне право і національний суверенітет можна ігно-
рувати та діяти в інтересах політичної і економічної доцільності, 
спираючись на військову силу. 

Реалізуючи політику зміцнення національної безпеки, керівники 
Японії запустили у 1990-ті роки механізм перегляду Конституції 1947 
року (мається на увазі положення 9-ї статті). У лютому 2000 року в 
Токіо відбулися перші засідання Конституційної комісії верхньої та 
нижньої палати японського Парламенту. Протягом 2000 року Комісія 
повинна була підготувати поправки до Конституції, які б торкалися 
зміцнення національної безпеки та нових підходів до її забезпечення 
відповідно до змін, що відбулися в системі міжнародних відносин 
після закінчення "холодної війни". Але скоріше за все уряд зіткнеться 
з певним опором щодо реалізації своїх планів перегляду 9-ї статті  
Конституції. Наприклад, член Парламенту КПЯ Ацусі Хасімото за-
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явив, що як член Комісії він буде виступати категорично “проти” пе-
регляду статті 9-ї, за збереження мирної Конституції Японії. Член 
Комісії від Соціал-демократичної партії Японії Масако Овакі також 
висловився на користь збереження 9-ї статті [2]. 

Разом з тим загальна зовнішньополітична ситуація Японії значно 
складніша, ніж має здаватися на перший погляд. Справа полягає в 
тому, що процес зміцнення безпеки Японії після "холодної війни" 
розгортається на фоні формування нового світового порядку і Сполу-
чені Штати Америки як наддержава вже продемонструвала безкар-
ність своєї поведінки (прикладом можуть бути події 2000 року в Юго-
славії та у листопаді 2003 року в Грузії). В цих умовах політична від-
повідальність лідерів Японії за підтримку стабільності на регіональ-
ному і глобальному рівнях повинна зростати. Своїми діями Японія 
зможе або сприяти створенню протидії певним проявам гегемонізму 
США в світі та зробити власний внесок у зміцнення безпеки, або на-
впаки - втратити свій історичний шанс і спровокувати нові загрози 
системі міжнародних відносин. Зауважимо, що сама політика США 
як дія зовнішнього чинника в цілому вже обумовила позицію Японії 
щодо проблем миру і безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в 
постбіполярному світі. 


