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Dla Francji rok 2022 obfitował w szereg ważnych wydarzeń. Przeprowadzone wybory

prezydenckie oraz parlamentarne wprowadziły przetasowania na francuskiej scenie

politycznej. Nowo wybrane władze musiały zmierzyć się ze skutkami rosnącej inflacji oraz

społecznym niezadowoleniem. Dodatkowo Francja obejmując prezydencję w Radzie UE

musiała stanąć na wysokości zadania koordynując odpowiednią reakcją Unii w obliczu

rosyjskiej agresji na Ukrainę.      

Prezydencja w Radzie UE

2022 rok Francja zaczęła objęciem 1 stycznia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, którą

sprawowała do 30 czerwca. Ta instytucja unijna reprezentuje rządy państw członkowskich i

wraz z Parlamentem Europejskim jest głównym organem decyzyjnym Unii. Co 6 miesięcy

rotacyjnie zmienia się kraj UE sprawujący tę funkcje. Trzema zagadnieniami, którym Francja

postanowiła nadać największą wagę podczas swojej kadencji były: bardziej suwerenna

Europa, nowy europejski model wzrostu oraz „bardziej ludzkie” oblicze Europy. Uwaga miała

zostać szczególnie zwrócona na m.in. ochronę europejskich granic, kontrolę migracji,

tworzenie nowych miejsc pracy, troskę o środowisko naturalne, wzrost technologiczny,

obronę prawa i przeciwstawianie się szeroko pojętej dyskryminacji. Podczas pół roku

francuskiej prezydencji udało się uchwalić umowę dotyczącą funkcjonowania granicznego

podatku węglowego, której głównym celem jest osiągnięcie stanu zerowej emisji do roku

2050. W lutym Emmanuel Macron podczas przemowy w mieście Tourcoing przedstawił

propozycję reformy strefy Schengen, a w maju Komisja Europejska opublikowała raport o

strefie Schengen zawierający m.in. nowe propozycje zarządzania zewnętrznymi granicami. 

Reakcja na wojnę w Ukrainie

Największym wyzwaniem dla Francji stojącej na czele Rady UE była odpowiednia reakcja na

wybuch wojny w Ukrainie. Priorytetem stały się działania mające na celu pomoc uchodźcom,

zapewnienie im dachu nad głową, opieki, dostępu do edukacji i zatrudnienia. Unia pod

przewodnictwem Francji zapewniła Ukrainie wsparcie finansowe oraz nałożyła 6 zestawów

sankcji skierowanych w Federację Rosyjską. Również indywidualnie Francja od samego

początku konfliktu okazywała swoją solidarność z Ukrainą.

STRONA 4

MAGAZYN FMD
EUROPA ZACHODNIA I ŚRODKOWO-WSCHODNIA

J U L I A  M A K U R A T

ROK 2022 WE FRANCJI



Prezydent Macron od początku wojny odbył wiele rozmów z prezydentem Rosji Władimirem

Putinem przyjmując rolę samozwańczego mediatora pomiędzy stronami.

Wybory prezydenckie

Bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku były przeprowadzone w

kwietniu wybory prezydenckie. 10 kwietnia odbyła się pierwsza tura, w której żaden z

kandydatów nie zdobył wymaganej większości. Do drugiej tury zakwalifikowali się ubiegający

się o reelekcję Emmanuel Macron oraz była przewodnicząca Frontu Narodowego/

Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. W drugiej turze, która miała miejsce 24 kwietnia

zwycięstwo odniósł Macron z poparciem 58,5 % głosów. Mimo ponownej wygranej,

rywalizacja była bardziej zacięta niż w poprzednich wyborach w 2017 roku, w których

rywalizując z tą samą konkurentką obecny Prezydent uzyskał 66,1 % głosów. Swoją

kandydaturę w wyborach Macron formalnie ogłosił dopiero 3 marca 2022. Opóźnienie w

kampanii było spowodowane wybuchem wojny w Ukrainie i aktywnym zaangażowaniem

Prezydenta w starania doprowadzenia do jak najszybszego zakończenia konfliktu. Marine Le

Pen w wyborach prezydenckich startowała już po raz trzeci, uzyskując swój największy

dotychczasowy wynik, a tym samym demonstrując wzrost poparcia dla francuskiej skrajnej

prawicy w ostatnich latach. 

Nowy rząd

W maju, po tym jak ówczesny premier Jean Castex podał swój rząd do dymisji, na jego

zastępczynię została powołana dotychczasowa minister pracy Elisabeth Borne, która jest

pierwszą kobietą na tym stanowisku od 30 lat. W nowo utworzonym rządzie znalazła się część

ministrów z rządu Castexa, która pozostała na swoich stanowiskach, ale i  nowe twarze.

Koalicja Macrona bez wymaganej większości w parlamencie

Kolejne ważne wybory miały miejsce w czerwcu i były nimi wybory do francuskiego

parlamentu. Przeprowadzone zostały 12 i 19 czerwca, a w ich wyniku Koalicja Razem

Macrona zdobyła 245 miejsc w 577-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, nie uzyskując w

ten sposób większości bezwzględnej. 
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Drugie miejsce zajęła lewicowa koalicja Nupes zdobywając 131 mandatów, a Zjednoczenie

Narodowe Marine Le Pen z 89 mandatami uplasowało się na miejscu trzecim, co w

porównaniu z 8 mandatami z 2017 jest dużym sukcesem partii. Premier Borne po drugiej

turze wyborów przedstawiła Prezydentowi swoją rezygnację. Nie została ona jednak przyjęta,

Macron polecił Pani Premier utworzenie nowego rządu. Z powodu niepowodzenia przy

próbach utworzenia rządu jedności narodowej, w którym część stanowisk ministerialnych

objęliby członkowie opozycji, oraz braku porozumienia z innymi koalicjami, rząd Borne jest

rządem mniejszościowym. 11 lipca odbyło się głosowanie nad zgłoszonym przez lewicową

koalicję la Nupes wnioskiem o wotum nieufności dla rządu, które jednak rozstrzygnęło się na

korzyść Premier Borne. 

To samo ugrupowanie złożyło wniosek o wotum nieufności również w październiku, po tym

jak premier Borne zapowiedziała przyjęcie pierwszej części ustawy budżetowej, poświęconej

przychodom, z pominięciem parlamentu. Taką możliwość gwarantuje francuska konstytucja.

Wniosek ponownie został odrzucony. 

Francuzi wyszli na ulice

Galopująca inflacja i rosnące ceny żywności doprowadziły w październiku do masowych

protestów na francuskich ulicach zorganizowanych przez Jean Luc Melenchon, lewicowego

polityka i członka Parlamentu Europejskiego. W samym Paryżu miało wziąć w nich udział

nawet 140 tys. osób. Na tle tych wydarzeń toczył się również strajk pracowników rafinerii

domagających się podwyżek, przyczyniając się do niedoboru paliwa na francuskich stacjach. Z

niezadowoleniem związków zawodowych spotkała się również planowana przez Macrona

reforma emerytalna zakładająca podnoszenie ustawowego wieku emerytalnego o 4 miesiące

rocznie od lata 2023 aż do osiągnięcia w 2031 65 lat (obecnie są to 62 lata) jednak jej oficjalne

szczegóły nie zostały jeszcze ogłoszone, a termin, w którym miałoby to nastąpić jest

nieustannie przekładany, czego powodem może być obawa przed reakcją społeczeństwa. 

Droga do zmiany konstytucji

Listopad wprowadził do Francji powiew progresu i nadziei, kiedy Zgromadzenie Narodowe

opowiedziało się za wpisaniem prawa do aborcji do konstytucji. Wniosek ustawy przedstawiła

lewicowa Francja Nieujarzmiona i został on przyjęty znaczną większością głosów. 
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Jest to dopiero pierwszy krok w dość długiej drodze do prowadzenia zmiany w

najważniejszym francuskim akcie prawnym. Potrzebna jest jeszcze m.in. zgoda Senatu, w

którym obecnie większość stanowi prawica. Aborcja jest legalna we Francji od 1975 roku na

mocy tzw. ustawy Veil, która została znowelizowana w lutym 2022 roku, kiedy przedłużono

dopuszczalny czas przeprowadzenia zabiegu do 14 tygodni. 

Podsumowanie

Miniony rok obfitował we Francji w istotne wydarzenia zarówno pod względem politycznym,

społecznym czy gospodarczym. Tak jak większość Europy, Francja musiała stawiać czoła

rosnącej inflacji, problemom niedoboru surowców i społecznemu niezadowoleniu. Problemy

te z całą pewnością nie znikną w 2023, a kluczowe pytanie brzmi czy Prezydentowi Macron,

mimo braku większości bezwzględnej w Parlamencie, uda się nawiązać współpracę z

opozycją w celu jak najskuteczniejszego ich niwelowania?
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Rok 2022 w Królestwie Szwecji był bez wątpienia rokiem wielu przełomów. Na skutek

eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą podjęto decyzję o zerwaniu z prowadzoną przez

ponad 200 lat polityką neutralności. Szwecja, wraz z sąsiednią Finlandią, złożyły wniosek o

akcesję do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Drugim przełomowym wydarzeniem była zmiana

rządu po wyborach, które odbyły się 11 września 2022 roku.

 

„Przedwojenna” Szwecja

Przed eskalacją konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 24 lutego 2022 roku w Szwecji intensywnie

dyskutowano na temat sił zbrojnych i polityki bezpieczeństwa. Od 10 do 11 stycznia odbywała

się największa szwedzka konferencja dotycząca polityki bezpieczeństwa o nazwie Folk och

Försvar. W trakcie konferencji różne strony polityczne i eksperci dyskutowali między innymi

na temat ewentualnej akcesji Królestwa do NATO. W tym czasie Szwecja była politycznie

mocno podzielona w kwestii Paktu Północnoatlantyckiego. Wynikało to z faktu, że rządzący

Szwecją Socjaldemokraci i dwie z trzech wspierających rząd partie lewicowe byli przeciwni

dołączenia Szwecji do Sojuszu, z kolei opozycja ,z neutralnymi w tej kwestii Szwedzkimi

Demokratami, i partia Centrum byli wówczas zwolennikami takiego ruchu politycznego. W

styczniu 2022 roku, według sondażowni Novus, akcesję Szwecji do NATO popierało 37%

obywateli, przeciwników było 35%, reszta stanowili niezdecydowani. 

Następstwa eskalacji konfliktu

Rekcja Szwecja na działania Rosji wobec Ukrainy były stanowcze. W kilka dni po rosyjskiej

agresji Szwedzi wsparli Ukrainę pakietem pomocowym w postaci sprzętu wojskowego i

środków finansowych, co nie było działaniem jednorazowym. Pierwszy raz od czasu

radzieckiej agresji na Finlandię podczas II Wojny Światowej Szwecja wysłała taką pomoc

zaatakowanemu państwu, jednocześnie zrywając ze swoją neutralnością. Szwecja dołączała

do zachodnich sankcji względem Rosji okazując solidarność z Ukrainą. W tym samym czasie

Szwedzi zintensyfikowali społeczną i polityczną debatę na temat dołączenia do NATO. Coraz

więcej mieszkańców Królestwa popierało takie przedsięwzięcie. W sondażu opublikowanym

25 lutego już 41% Szwedów popierało akcesję ich państwa do Sojuszu. 
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Proces dołączania do NATO

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę liczba obywatelki królestwa popierających dołączenie do

NATO przewyższa liczbę przeciwników takiego kroku. Opinia społeczna bardzo mocno

wpłynęła na zmiany polityczne w kwestii neutralności. Pierwsi swoje stanowisko zmienili

Szwedzcy Demokraci, którzy wsparli akcesję w przypadku takiej samej decyzji sojuszniczej

Finlandii. Rządzący w tamtym czasie Socjaldemokracji już od marca coraz bardziej skłaniali się

ku akcesji, chociażby w wywiadzie dla SVT 30 marca premier Magdalena Andersson

powiedziała, że należy się zastanowić nad taką decyzją. 20 kwietnia w sondażu

Aftonbladet/Demoskop poparcie dla NATO wśród szwedzkiego społeczeństwa wyniosło

więcej niż 50%, a dokładnie 57%. Już 16 maja Szwedzi postanowili o dołączeniu Królestwa do

NATO, było to następstwem zmian wewnętrznych wśród Socjaldemokratów i poparcia dla

tego przedsięwzięcia przez całą ówczesną opozycję. Dokumenty złożono 5 lipca. Na ten

moment pozostały jeszcze dwa państwa, które nie ratyfikowały zarówno szwedzkiego i

fińskiego wniosku, a są to Turcja i Węgry. 

Apogeum zamieszek

W trakcie świąt Wielkanocy w Szwecji wybuchły masowe zamieszki na ulicach, które były

spowodowane spaleniem Koranu przez duńsko-szwedzkiego skrajnie prawicowego polityka

Rasmusa Paludana. Zamieszki trwały kilka dni i zostało w nich rannych wielu policjantów.

Zamieszki wybuchły w imigranckich dzielnicach największych miast, ale i w mniejszych

miastach takich jak Linköping, Norrköpin, czy Rinkeby. W tym ostatnim miało miejsce

spalenie Koranu przez Paludana. W trakcie zamieszek spalono wiele samochodów,

podpalano budynki, dochodziło do innych aktów przemocy takich jak chociażby pobicia. Były

to wydarzenia, które mocno wpłynęły na Szwecję. 

Aborcja i konstytucja

Na skutek decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych dotyczącej prawa do aborcji, w

Szwecji rozpoczęła się szeroka debata na ten temat. Doprowadziło to do powstania

ogólnopartyjnego konsensusu w sprawie wpisania prawa do aborcji na życzenie do 18

tygodnia ciąży do konstytucji Szwecji. Wcześniej krytyczni względem tego Chrześcijańscy

Demokraci oraz Szwedzcy Demokraci zmienili swoje stanowisko. Istnieje wysoki

prawdopodobieństwo że w 2023 roku zmiana ta zostanie wpisana do konstytucji Królestwa. 
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Wybory i ich następstwa

11 września 2022 roku w Szwecji odbyły się wybory generalne. W Szwecji występuje

charakterystyczny podział sceny politycznej na dwa bloki. W związku z nią, na skutek decyzji

partii politycznych, wyłoniono dwóch liczących kandydatów na szefa rządu. Pierwszą była

ówczesna premier Magdalena Andersson, czyli szefowa Socjaldemokratów, którą popierali

Zieloni, Lewica i Centrum. Z drugiej strony kandydatem na premiera został Ulf Kristersson,

czyli przewodniczący Umiarkowanych, którego poparli Szwedzcy Demokracji, Chrześcijańscy

Demokraci i Liberałowie. Wybory wygrał blok prawicowy, który wspierał Ulfa Kristerssona. W

połowie października podpisano porozumienie w zamku w Tidö, które scala prawicową

koalicję. 17 października Kristersson został premierem, następnie stworzył gabinet

mniejszościowy z Umiarkowanymi, Chrześcijańskimi Demokratami i Liberałami, który jest

wspierany przez Szwedzkich Demokratów. Prawica po 8 latach odzyskała władzę w Szwecji.

Po raz pierwszy wpływ na rząd ma wcześniej izolowana narodowo-konserwatywna partia

Szwedzkich Demokratów, która zajęła drugie miejsce w wyborach za Socjaldemokratami.

Oznacza to, że największa partia z bloku nie jest w koalicji rządowej mając jednak wpływ na

jego politykę chociażby poprzez treść ww. porozumienia.Ministerstwo Środowiska zostało

ponownie wcielone do resortu klimatu. Rząd deklaruje, że będzie prowadził politykę

polegającą na obniżeniu niektórych podatków, zwiększenia działalności reaktorów jądrowych

stawiając całkowicie na energetykę jądrową, będzie dalej wspierać Ukrainę, akcesję Szwecji

do NATO oraz rozwiążę problem z przestępstwami i przemocą na szwedzkich ulicach. 
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Spór o Trybunał Konstytucyjny   

Toczony w Hiszpanii spór o Trybunał Konstytucyjny ma analogiczną materię do dyskusji

prowadzonej w Polsce od 2015 roku. Jego tematem jest obsadzenie miejsc w Radzie

Generalnej Władzy Sądowniczej (Consejo General del Poder Judicial), która wybiera członków

Trybunału Konstytucyjnego.

Warto podkreślić dużą rozległość kompetencji Trybunału Konstytucyjnego w Hiszpanii – otóż

zgodnie z regulacjami zapisanymi w Konstytucji Hiszpanii TK rozstrzyga spory kompetencyjne

między Wspólnotami Autonomicznymi oraz na linii Wspólnota – rząd centralny. W warunkach

niesymetrycznej decentralizacji kwestia rozwiązywania tychże sporów jest szczególnie istotna.

  

Socjaliści chcą rozwiązać tę kwestię przez zreformowanie ustawy organicznej 6/1985, zgodnie

z którą wybór dwóch sędziów TK musi być zaaprobowany przez 3/5 sędziów CPGJ. Zatem

priorytetem dla gabinetu Pedro Sancheza jest obniżenie progu sędziów wymaganego do

zaakceptowania nowych nominacji. 

 

Celem lewicowego rządu Sancheza jest jak najszybsze obsadzenie wakatów, aby zapobiec

kryzysowi instytucjonalnemu. Jednak w praktyce chęć pomijania niektórych procedur i

nadmierne upolitycznienie wyboru doprowadziło do oporu ze strony partii opozycyjnych.

Opór wobec ustawy przejawiają partie prawicowe i centroprawicowe (VOX, Partido Popular,

Ciudadanos). W warstwie retorycznej najbardziej krytyczne są komunikaty wypływające ze

strony partii VOX. Podstawowym zarzutem jest instrumentalne wykorzystywanie zapisów

konstytucji przez rząd i wprowadzenie zabezpieczeń na przypadek utraty władzy.

Z punktu widzenia rządu najważniejsze jest zawarcie kompromisu z mającą najwięcej

mandatów w Kongresie Partią Ludową (PP). Spór jest monitorowany przez Komisję

Europejską, która na ten moment ogranicza się do nawoływania do zgody pomiędzy

najważniejszymi siłami politycznymi, nie decydując się na bardziej zdecydowane ruchy.

STRONA 11

MAGAZYN FMD
EUROPA ZACHODNIA I ŚRODKOWO-WSCHODNIA

I G O R  D Z I E D Z I C

ROK 2022 W HISZPANII



W dużym stopniu jest to uwarunkowane tym, że PP i PSOE wchodzą w skład dwóch

najważniejszych partii Parlamentu Europejskiego (Europejska Partia Ludowa oraz Grupa

Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów).

Nowe Prawo dot. transseksualizmu  

22 grudnia hiszpański Kongres uchwalił projekt ustawy równościowej, która zapewniać ma

równe prawa osobom transseksualnym. Projekt pilotowany jest przede wszystkim przez

Ministerstwo Równouprawnienia pod egidą Irene Montero z partii Unidad Podemos.

Podstawowym założeniem regulacji jest umożliwienie zmiany płci osobom od 16 roku życia

bez konieczności przeprowadzenia medycznych zabiegów uzgodnienia płci. W przypadku

dzieci w przedziale 12-16 lat taka zmiana również jest możliwa, jednak przy autoryzacji

rodziców. 

Zostało jednak nałożone ograniczenie w kwestii korzystania z szatni i uczestnictwa w

zawodach sportowych. W tych przypadkach warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie

terapii hormonalnej. 

Podstawą do wprowadzenia takiej regulacji jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2019

roku, zgodnie z którym osoby „wystarczająco dojrzałe” mają prawo do zmiany płci w urzędzie

stanu cywilnego. 

Uchwalenie projektu ustawy tuż przed świętami Bożego Narodzenia doprowadziło do

eskalacji sporu kulturowego pomiędzy głównymi siłami politycznymi. W tym zakresie

najbardziej aktywny była partia VOX, zarzucając tej legislacji burzenie tradycyjnego porządku

społecznego i atakujące model rodziny.  

Zmiana władzy w Partido Popular  

Na początku 2022 roku istniała silna dychotomia pomiędzy sukcesami partii w skali

regionalnej, przede wszystkim spektakularne zwycięstwo Isabel Diaz Ayuso w Madrycie, a

stagnacją poparcia partii na poziomie krajowym. Była to podstawowa przyczyna sporu na linii

Pablo Casado, dotychczasowego przewodniczącego partii, i Diaz Ayuso. Podstawowym

oskarżeniem wobec władz krajowych była nadmierna bierność partii w szeregach

opozycyjnych. 2 kwietnia 2022 roku Casado podał się do dymisji. Został on zastąpiony przez

Alberto Nuneza Fejijoo. Jest to doświadczony polityk PP, będący liderem partii w Galicji. W

latach 2009-2022 był on przewodniczącym tamtejszej Wspólnoty Autonomicznej.
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Jego podstawową obietnicą było bardziej zdecydowane wskazywanie na błędy popełniane

przez rząd socjalistów. Kandydatura ta była popierana przez Ayuso.

Od przejęcia władzy Feijoo zaktywizował strukturę partyjną. Zwiększono częstotliwość

przekazów medialnych i podwyższono stopień krytyki działań rządów. Działania te mają być

prowadzone zarówno na arenie krajowej, jak i instytucji unijnych. 

Z perspektywy badań opinii publicznych zmiana osoby zarządzającej partią okazała się być

trafna. Od drugiej połowy 2022 roku Ludowcy regularnie wyprzedzają w sondażach

Socjalistów. Według wszystkich pomiarów, marcowe wybory mają przynieść zmianę władzy.

Na ten moment kluczowym pytaniem raczej jest to czy Ludowcy będą w stanie sprawować

rządy samodzielnie, czy z koalicjantem radykalnym, VOX – co z racji wysokiego poparcia tej

partii jest wysoce prawdopodobne, bądź bardziej umiarkowanym - Ciudadanos, na co szanse

są niższe.

 Uchwalenie ustawy o pamięci demokratycznej  

W październiku 2022 roku została uchwalona ustawa o pamięci demokratycznej (Ley de

Memoria democratica), upamiętniająca ofiary hiszpańskiej wojny domowej i frankistowskich

rządów autorytarnych. W dokumencie podkreślona jest kwestia utraconego dziedzictwa

kulturowego, utworzenie głębokich podziałów w społeczeństwie i śmierci tysięcy Hiszpanów. 

Poparcie polityczne projektu warunkował bieżący spór polityczny. Został on odrzucony przez

opozycyjne PP i VOX. Partia Ludowa swoją decyzję uzasadniała sporem wokół nominacji w

Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast VOX, partia Santiego Abascala, głos przeciw tłumaczyła

wybiórczym traktowaniem historii przez ustawodawców. 

Sytuacja ekonomiczna w kraju 

28 września 2021 roku uchwalona została reforma prawa pracy, autorstwa wicepremier,

Minister Pracy i Gospodarki Społecznej Yolandy Diaz. Najważniejsze zmiany dotyczyły

długości umów o pracę. Celem było ukrócenie terminowości umów, co miało poskutkować

stabilizacją rynku pracy i obniżenie bezrobocia. Z faktu bycia uchwaloną pod koniec roku jej

skutki dopiero można było ocenić w roku 2022.  
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Zamysłem rządu było rozwiązanie najważniejszych problemów strukturalnych, trapiących

hiszpańską gospodarkę, czyli jedno z najwyższych poziomów bezrobocia w Europie i przede

wszystkim bierności (brak nauki, bądź pracy) osób do 26. roku życia. Reforma odniosła

umiarkowany sukces – wskaźnik niezatrudnionych pod koniec 2021 roku wyniósł 13,65% do

12,67% w pod koniec roku ubiegłego.  

Natomiast w przypadku inflacji w Hiszpanii sytuacja zalicza się do jednej z najlepszych w  Unii

Europejskiej. Zwłaszcza, mając na uwadze fakt, iż na koniec 2021 roku znajdowała się

niewiele niżej od uśrednionego wskaźnika strefy euro, 3,1% w porównaniu do 4,1 w

Eurostrefie). W jednym z najtrudniejszych ekonomicznie lat dla Europy Madryt mógł się

pochwalić grudniowym wskaźnikiem wzrostu cen w wysokości 6,1%, co stanowi to najlepszy

rezultat w strefie euro. Najważniejszą przyczyną zapobieżenia drastycznemu wzrostowi cen

była umowa z rządem Algierii, dotyczącym importu gazu na Półwysep Iberyjski. 

Wciąż nierozwiązanym problemem jest wysoki poziom długu publicznego. Jest to skutkiem

drastycznego odczuwania kryzysu finansowego z lat 2008-2009 oraz gwałtownego

zwiększenia wydatków publicznych w czasie pandemii COVID-19. W 2021 roku wynosił on

118,3% PKB, natomiast w ubiegłym spadł do 116%. 

Problem nie zostanie rozwiązany szybko, gdyż z każdym kolejnym rokiem (nieprzerwanie od

2008 roku) zatwierdzany jest budżet z deficytem. W roku 2021 sięgał on -6,87% PKB, zaś w

ubiegłym wyniósł on 3,9%. 
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Styczeń

Rok 2022 zaczął się w Austrii od zmian w prawodawstwie. Od pierwszego stycznia legalna w

tym kraju stała się eutanazja. Stało się to możliwe dzięki zatwierdzeniu odpowiedniej ustawy

przez Radę Narodową. Nowe prawo zezwalało nieuleczalnie chorym, którzy wcześniej m.in.

odbyli konsultacje z dwoma lekarzami i sporządzili testament, na pobranie z odpowiedniego

punktu farmaceutycznego śmiercionośnego preparatu. Ponadto rząd austriacki w drugiej

połowie miesiąca zapowiedział przymus szczepień przeciwko COVID-19, którego początek

przewidziany został na pierwszy dzień lutego. Obowiązkiem szczepień objęci zostali wszyscy

pełnoletni mieszkańcy Austrii. Kary za odmowę przyjęcia jednego z zatwierdzonych przez UE

preparatów ustalone zostały na wysokość od 600 do nawet 3600 euro.

Luty

Luty 2022 roku z pewnością zapisał się czarnymi zgłoskami na kartach historii. W dniu

zmasowanej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę kanclerz Austrii Karl Nehammer oraz

prezydent tego kraju Alexander Van der Bellen wydali oświadczenia, w których potępili

działania Moskwy i wyrazili solidarność ze stroną ukraińską. Oficjele austriaccy podkreślili

konieczność nałożenia dotkliwych sankcji na Rosję, lecz zaznaczyli przy tym, że Republika

Austrii pozostaje państwem neutralnym tj. niechcącym angażować się w sposób militarny.

Tego samego dnia Christian Kern, kanclerz Austrii od maja 2016 do grudnia 2017,

zrezygnował z członkostwa 

 w radzie nadzorczej Kolei Rosyjskich. Swoją decyzję były kanclerz umotywował faktem, że

spółka stała się częścią rosyjskiej logistyki wojennej.

Marzec

Na początku miesiąca swoją rezygnację z posady w rosyjskiej spółce ogłosił kolejny były

austriacki kanclerz. Wolfgang Schuessel, bo o nim mowa, oświadczył, iż porzuca swoje

stanowisko w naftowym przedsiębiorstwie Łukoil. 
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Obie wspomniane rezygnacje pokazują, jak popularnym kierunkiem dla prominentnych

Austriaków była przed wojną Rosja. Poza tym głośną sprawą z marca była w Austrii „afera

kolczykowa”. Sprawa ta ma korzenie sięgające 2018 roku. Wtedy to ówczesna szefowa

austriackiej dyplomacji, Karin Kneissl, gościła na swoim ślubie Władimira Putina, od którego

otrzymała w prezencie m.in. złote kolczyki z szafirem o wartości ok. 50 tys. euro. Minister

dyplomacji miała później odmówić przekazania biżuterii skarbowi państwa, twierdząc, że jest

to jej własność prywatna. Sprawę rozwiązano kompromisem, spadkobiercy Karin Kneissl po

jej śmierci przekażą państwu podarunek od Putina. Warto przy tym jeszcze wspomnieć, że

Karin Kneissl była kolejną ważną postacią na austriackiej scenie politycznej, która zasiadała 

 w radzie nadzorczej rosyjskiej spółki (w tym konkretnym przypadku Rosnieftu).

Kwiecień

W tym czasie o Austrii było głośno za sprawą kanclerza Karla Nehammera. Szef rządu

austriackiego, jako pierwszy przedstawiciel państwa unijnego od rozpoczęcia pełnoskalowej

inwazji, udał się do Moskwy w celu odbycia rozmów z prezydentem Rosji. Polityk z Austrii

wyraził swoje opinie m.in. o zbrodniach wojennych dokonywanych na Ukrainie oraz o tym, że

należałoby zaangażować ONZ. Z wizyty kanclerza w Moskwie nic konkretnego jednak nie

wynikło, Władimir Putin wciąż twardo trzymał przy swoim. Na Nehammera spadła za to w

kraju ostra krytyka. O swoich planach nie poinformował ani prezydenta Van der Bellena, ani

wicekanclerza Koflera. Z tego powodu jego podróż nazwana została przez opozycję

jednostronną inicjatywą. Ponadto przeciwnicy polityczni partii rządzącej mówili o działaniach

kanclerza jako o klęsce Austrii i nieudanej próbie dogadania się z Putinem.

Maj

W połowie maja w trakcie swojej wizyty w Pradze, kanclerz Nehammer oświadczył, że Austria

zamierza pozostać neutralna i nie planuje dołączyć do Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego.

Tym samym Wiedeń pokazał, że nie chce on podążać drogą Szwecji i Finlandii, które to

wyraziły zainteresowanie członkostwem w NATO. Szef rządu sprzeciwiał się także unijnemu

embargu na rosyjski gaz. Austria od lat pozostawała jednym z najbardziej uzależnionych od

rosyjskiego gazu państw UE. Przed 24 lutego ok. 80% importowanego przez ten alpejski kraj

gazu pochodziło właśnie z Federacji Rosyjskiej. Nie dziwi zatem postawa władz austriackich,

które jak ognia obawiały się nagłego zakręcenia kurka.
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Czerwiec

W związku z zagrożonymi dostawami gazu ze wschodu, władze austriackie zdecydowały się

na powrót do węgla. W Styrii zaczęto przygotowania do ponownego uruchomienia elektrowni

węglowej, którą wyłączono dwa lata wcześniej. Austria w związku z tym stała się trzecim

krajem w UE, po Niemczech i Francji, w którym przywrócono produkcję energii opartej na

węglu kamiennym. Zagrożenie związane z wystąpieniem niedostatków energii elektrycznej

stało się zatem ważniejsze dla austriackich polityków niż eksponowana przez długie lata

troska o środowisko naturalne, co pokazuje, przed jak poważnym problemem stała Austria.

Czerwiec był poza tym miesiącem, w którym zniesione zostało prawo, nakładające na

mieszkańców Austrii obowiązek szczepień przeciw COVID-19. Uchwalone w styczniu i

wprowadzone w lutym przepisy nie obowiązywały zbyt długo, bowiem władza zawiesiła je już

w marcu, a w czerwcu całkowicie zniosła.

Lipiec

Pogłębiający się kryzys energetyczny, który spadł na UE, zmusił Austrię i jej północnego

sąsiada, Niemcy, do pogłębienia współpracy w zakresie energetyki. Oba państwa podpisały

porozumienia dotyczące wzajemnego wsparcia w kwestiach przesyłu i magazynowania gazu

oraz dywersyfikacji źródeł dostaw. Zawarcie deklaracji miało miejsce 12 lipca w Wiedniu.

Gospodarzy reprezentował minister środowiska Leonore Gewessler, stronę niemiecką zaś

minister gospodarki i ochrony środowiska Robert Habeck. Austria i Niemcy w deklaracji

zachęcały też pozostałe państwa UE do zawierania własnych obustronnych umów

solidarnościowych. Jednak kryzys energetyczny nie jest jedynym, który nie pozwalał

austriackiemu establishmentowi spokojnie spać w nocy. Okres letni to czas wzmożonych

migracji do Europy. A jednym z głównych celów migrantów z Bliskiego Wschodu jest właśnie

Austria. Kanclerz Karl Nehammer stwierdził, że UE musi zmienić obecnie obowiązujący

system migracyjny. Według austriackiego polityka należałoby wzmocnić rolę Frontexu, unijnej

agencji odpowiedzialnej za ochronę granic Wspólnoty. Wiedeń naciskał również na

zwiększenie tempa repatriacji nielegalnych uchodźców.

Sierpień

W związku z wciąż nasilającym się kryzysem energetycznym kanclerz Nehammer zażądał od

Unii Europejskiej oddzielenia cen prądu od cen gazu na europejskim rynku energetycznym. 

STRONA 17

MAGAZYN FMD
EUROPA ZACHODNIA I ŚRODKOWO-WSCHODNIA

https://www.rtve.es/noticias/20221005/senado-aprueba-forma-definitiva-nueva-ley-%20memoria-democratica/2405113.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20221005/senado-aprueba-forma-definitiva-nueva-ley-%20memoria-democratica/2405113.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20221005/senado-aprueba-forma-definitiva-nueva-ley-%20memoria-democratica/2405113.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20221005/senado-aprueba-forma-definitiva-nueva-ley-%20memoria-democratica/2405113.shtml


Zbyt wysokie ceny gazu, wynikające z ograniczonych dostaw Gazpromu doprowadziły wg

szefa rządu Austrii do „szaleństwa na rynku prądu”. Według Austriaków oddzielenie cen gazu

od energii elektrycznej zbliżyłoby Europę do ustabilizowania kosztów prądu.

Wrzesień

Problem migracyjny coraz bardziej dawał się we znaki Austrii. Rząd federalny we wrześniu

postanowił przywrócić kontrole na granicy ze Słowacją. Wcześniej, bo już w maju, podobne

kroki podjęto na granicy Austrii z Węgrami i ze Słowenią. Działania te miały ograniczyć falę

migracji, która we wrześniu sięgnęła już kilkudziesięciu tysięcy osób. Podobny krok na granicy

ze Słowacją kilka dni przed Austriakami podjęły Czechy. Źródłem na zmniejszenie

oddziaływania kryzysu energetycznego miała być z kolei tzw. „Misja 11”. Pod taką nazwą kryła

się kampania oszczędzania energii elektrycznej przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i

Energetyki, która zakładała ograniczenie zużycia prądu w państwie o co najmniej 11%.

Minister zachęcała obywateli 

 o wprowadzenie w swoje życie nawyków takich jak chociażby wyłączanie urządzeń z których

się aktualnie nie korzysta, branie prysznica zamiast kąpieli, zmniejszenie temperatury w

domu itp…Podniesienie świadomości obywateli miało być, wg polityków, podstawą w

dążeniach do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w kraju i przezwyciężenia najcięższych

skutków kryzysu energetycznego.

Październik

Dziesiąty miesiąc 2022 roku był czasem wyborów prezydenckich w Austrii. Odbyły się one w

niedzielę 9 października. Wygrał je, i to już w pierwszej turze, dotychczasowy gospodarz

Hofburga, Alexander Van der Bellen. Łącznie na ubiegającego się o reelekcję prezydenta

oddano 56,69% głosów. Główny kontrkandydat, Walter Rosenkranz z Wolnościowej Partii

Austrii (FPÖ), mógł liczyć na jedynie 17,68% poparcia. Frekwencja ukształtowała się na

poziomie 65,2% i była nieco niższa niż w pierwszej turze wyborów z 2016 roku. Alexander Van

der Bellen jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie Wiedeńskim. Politycznie wywodzi się z

partii Zielonych, jednak funkcję prezydenta pełni jako osoba bezpartyjna. Kadencja

prezydenta Austrii trwa 6 lat. Głowa państwa powołuje kanclerza, wicekanclerza, ministrów

czy sędziów Sądu Najwyższego. W każdej chwili może również odwołać szefa rządu oraz jego

gabinet.
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Listopad

Po czterech latach walki w sądzie Austria ostatecznie przegrała sprawę z Komisją Europejską 

 w sprawie budowy nowej elektrowni atomowej Paks II (Węgry). Rządowi w Wiedniu w 2018

roku nie spodobało się zaakceptowanie przez KE pomocy publicznej, jaką rząd węgierski

udzielił na budowę elektrowni. Wg sądu kwota 12,5 mld euro jaką udzielił Budapeszt na ten

cel nie wpłynęła znacząco na konkurencję na rynku ze względu na jej „ograniczony

charakter”. Odrzucenie skargi Wiednia spotkało się z chłodną reakcją Austriaków, którym

pozostało odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości, sądu najwyższej instancji w UE.

Grudzień

Kryzys migracyjny sięgnął zenitu. Wg austriackiego rządu do ich kraju w 2022 roku trafiło ok. 

 100 000 migrantów. Jeden z głównych korytarzy migracyjnych wiódł do Austrii z Bułgarii i

Rumunii. W związku z takim stanem rzeczy, rząd austriacki zdecydował się zawetować

przystąpienie tych dwóch krajów do strefy Schengen. Podobnych uwag Austriacy nie mieli w

stosunku do Chorwacji. Władze Austrii zabiegają ponadto o uszczelnienie zewnętrznych

granic Wspólnoty Europejskiej, oraz o wzmocnienie roli Frontexu, unijnej agencji ds. ochrony

granic UE.
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Rok 2022 upłynął w Belgii pod znakiem licznych wyzwań w polityce wewnętrznej i

zagranicznej, związanych przede wszystkim z nawarstwieniem problemów polityki

migracyjnej, wzmocnionych napływem uchodźców z Ukrainy oraz wzrostem poziomu

przestępczości zorganizowanej. Wydaje się jednak, że najgłośniejszym motywem ostatnich

miesięcy stały się coraz liczniejsze starania koncentrujące się wokół rozliczeń z belgijskim

kolonialnym dziedzictwem, w które belgijska klasa polityczna oraz instytucja monarchii

zaangażowały się z bezprecedensową siłą.

Kryzys azylowy

Rok 2022 okazał się nieudanym sprawdzianem dla belgijskiej polityki migracyjnej i azylowej,

uwidaczniając kiepskie zarządzanie i nieudolność struktur państwowych, a także potrzebę

głębokiej reformy. Już od 2021 roku Belgia znajduje się na granicy wydolności systemu

azylowego, na co złożyły się liczne czynniki – wstrzymanie prac części ośrodków recepcyjnych

w czasie pandemii i wstrzymanie rozpatrywania wniosków o azyl, przyjęcie dużej liczby

Afgańczyków po przejęciu władzy przez talibów, zamykanie części ośrodków oraz napływ

uchodźców z Ukrainy. Od wielu miesięcy tysiące osób ubiegających się o azyl są zmuszane do

spania pod gołym niebem, pozbawione jakiegokolwiek miejsca zakwaterowania i

podstawowych produktów żywnościowych. Sytuacją ubiegających się o azyl zainteresowały

się organizacje pozarządowe, starając się dostarczyć niezbędną pomoc medyczną, ciepłe

posiłki i ubrania, a także niezbędne wsparcie psychologiczne. Jak jednak zauważają aktywiści

oraz sami poszkodowani, sytuacja jest wyjątkowo ciężka, a niewiele wskazuje na to, aby w

najbliższym czasie cokolwiek miało ulec poprawie. Poważnym problemem dla Belgii jest

niewydolność federalnej agencji Fedasil, odpowiadającej za rozpatrywanie wniosków o azyl, a

także brak jednolitego, ogólnokrajowego planu działania kryzysowego. Do października 2022

roku przeciwko Fedasil zostały złożone liczne skargi, agencja została także wielokrotnie

skazana przez francuskojęzyczny sąd pracy w Brukseli. Na temat sytuacji w Belgii

wypowiedział się również Europejski Trybunał Praw Człowieka, nakazując państwu

belgijskiemu udzielenie uchodźcom schronienia, jednakże żadne rozwiązanie nie zostało

przedstawione.
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Próby rozliczeń z kolonialną przeszłością

Mroczne dziedzictwo kolonializmu – w szczególności krwawego reżimu wyzysku

wprowadzonego przez króla Leopolda II w Wolnym Państwie Kongo (1885-1908) – wisi nad

Belgią od wielu dekad. Pomimo rozwoju badań nad kolonialną przeszłością i licznych dyskusji

akademickich, temat przez wiele lat nie przenikał do debaty publicznej. Poważna zmiana

nastąpiła w 2020 roku za sprawą protestów w ramach ruchu ‘Black Lives Matter’,

uświadamiających belgijskiej klasie rządzącej konieczność stopniowej zmiany narracji i

wzięcia odpowiedzialności za dawne czyny. Od ponad dwóch lat obserwujemy w Belgii coraz

bardziej aktywne działania mające na celu podniesienie społecznej świadomości dotyczącej

kolonializmu, a także inicjatywy podejmowane na najwyższym szczeblu, w tym m.in.

nadzwyczaj istotne oświadczenie królewskie z czerwca 2020 roku, w którym pierwszy raz w

historii belgijski monarcha wyraził „głęboki żal” za „akty przemocy i okrucieństwa” dokonane

w Kongu Belgijskim, a także pierwsze kroki na drodze zwrotu zagrabionych afrykańskich

artefaktów. Rok 2022 okazał się dla prób rozliczeń z kolonialną przeszłością szczególnie

istotny, a to za sprawą dwóch kluczowych wydarzeń.

Pierwszym z nich była wizyta królewskiej pary – króla Belgów Filipa I i jego małżonki – w

Demokratycznej Republice Konga, pomiędzy 7 a 13 czerwca. Pierwsza taka podróż z udziałem

obecnie panującego monarchy miała się pierwotnie odbyć dwa lata wcześniej (z okazji

sześćdziesięciolecia niepodległości państwa), ale została odłożona ze względu na pandemię.

W historycznej wizycie w DRK wzięli udział również belgijski premier Alexander de Croo, a

także grupa ministrów i polityków związana z kwestiami pomocy rozwojowej i współpracy

naukowej.

Oficjalnym celem delegacji było wzmocnienie bilateralnych stosunków między dwoma

państwami, aczkolwiek od samego początku było wiadomo, że uwaga obserwatorów będzie

koncentrować się przede wszystkim wokół belgijskich starań na rzecz naprawienia błędów

przeszłości. Trwająca kilka dni podróż była istnym polem minowym – w międzyczasie

pojawiać zaczęły się głosy krytyki, wedle których może ona posłużyć urzędującemu w

Kinszasie prezydentowi Felixowi Tshisekedi do walki politycznej w wyborach w 2023 roku,

obawiano się również potencjalnej bezpośredniego zagrożenia dla gości, związanego z

toczącymi się walkami w Północnym Kivu (gdzie delegacja również się pojawiła). Ostatecznie

jednak wydaje się, że całość wizyty należy uznać za udaną, doceniając przede wszystkim jej

symboliczne znaczenie dla dalszej budowy dialogu pomiędzy Belgią i DRK. Filip I wygłosił

historyczne przemówienie w parlamencie kongijskim, w którym wyraził żal za brutalną epokę

rządów kolonialnych.
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Król wziął również udział w ceremonii zwrotu cennego zabytku (maski Kakuungu), który

został oficjalnie przekazany Narodowemu Muzeum w Kinszasie, a także licznych spotkaniach

ze społeczeństwem, pokazach kulturalnych i zamkniętych rozmowach z politykami. Na temat

państwowej wizyty pozytywnie wypowiedział się również premier de Croo, zauważając rolę,

jaką DRK może mieć do odegrania w przyszłości, a także wyrażając zadowolenie z progresu

we wzajemnych relacjach pomiędzy Kinszasą a Brukselą. To, na czym Belgia wedle szefa

rządu chce się skupić w szczególności, to pomoc w budowie zrównoważonej gospodarki w

DRK, odcięcia się kraju od zewnętrznych zależności i wsparcie młodego kongijskiego

społeczeństwa w dalszym rozwoju. Drugim niezmiernie doniosłym wydarzeniem (które

również miało miejsce w czerwcu), był zwrot jedynych pozostałości po pierwszym premierze

niepodległego Konga – Patrice’u Lumumbie, w postaci jego zęba. Relikt został zagarnięty

przez belgijskiego policjanta, którzy brał udział w zleconym przez CIA morderstwie polityka.

Zwrot zęba nie byłby możliwy, gdyby nie determinacja rodziny zamordowanego premiera

oraz intensywne prace belgijskiego wymiaru sprawiedliwości, toczące się przez ponad

dekadę. W poruszającej i uroczystej ceremonii trójka dzieci Lumumby spotkała się z królem

Belgów oraz premierem de Croo, który uznał odpowiedzialność moralną części belgijskich

ministrów za śmierć kongijskiego premiera

w 1961 roku. Po powrocie reliktu do DRK miała miejsce trzydniowa żałoba narodowa.

Wydarzenie i towarzyszące mu gesty zostały uznane za jeden z najważniejszych kroków na

drodze do belgijsko-kongijskiego pojednania.

Mimo ważnych kroków na drodze do uznania błędów kolonialnej przeszłości, końcówka roku

2022 pod tym względem może się wydawać wyjątkowo rozczarowująca. Po ponad dwóch

latach pracy parlamentarna komisja ds. belgijskiej przeszłości kolonialnej znalazła się w

stanie impasu, a ze względu na wewnętrzne spory polityczne w samej komisji oraz brak

konsensusu w koalicji rządowej, nie udało się osiągnąć najistotniejszego celu grupy –

doprowadzenia do wystosowania oficjalnych przeprosin za zbrodnie kolonializmu. Wraz z

porażką komisji koniecznym stała się (przynajmniej w najbliższym czasie) rezygnacja z

wdrożenia w życie 128 rekomendacji, związanych m.in. z ustanowieniem dnia pamięci,

odtajnienia archiwów czy stworzenia specjalnych centrów edukacyjnych. Wbrew

pesymizmowi, jaki zapanował, kluczowym jest dostrzeżenie coraz wyraźniejszej chęci zmian

w myśleniu belgijskich klas politycznych, bardziej świadomych konieczności zmian w

sposobie myślenia o kolonializmie. 
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Chociaż belgijskie społeczeństwo wciąż stosunkowo niewiele wie na temat historii działań

kolonialnych swojego kraju, obserwuje się rosnące poczucie niezbędności zainicjowania stałej

ogólnonarodowej debaty i ostatecznej rozprawy z trudną przeszłością.

Walka z przestępczością zorganizowaną

Belgia, jako państwo europejskie goszczące drugi największy port towarowy w Europie

(Antwerpia), już od lat zmuszona jest mierzyć się z kwitnącym biznesem przemytu

narkotyków oraz przestępczością zorganizowaną. Miniony rok był jednak świadkiem

szczególnego wzrostu poziomu przestępczości, siejącego postrach zwłaszcza w największych

miastach belgijskich. W związku z pojawiającymi się coraz częściej wypowiedziami,

porównującymi Belgię do państwa narkotykowego (które na chwilę obecną wydają się jednak

nieuzasadnione), a także apelami lokalnych polityków i szerzeniem się przemocy ze strony

gangów, rząd zdecydował się na zintensyfikowanie walki z przestępcami. Zatrudnionych

zostało więcej agentów celnych, podjęto również kroki w celu wzmocnienia systemu

wykrywania substancji niedozwolonych w porcie w Antwerpii. Przestępcy nie pozostali dłużni

wobec wysiłków rządowych, m.in. wysyłając osobiste groźby i planując porwanie ministra

sprawiedliwości Vincenta van Quickenborne (w związku z którym aresztowano w

Niderlandach trzy osoby), który wraz z rodziną został następnie objęty ochroną państwa i był

zmuszony do tymczasowego ukrywania się. Pomimo coraz aktywniejszych działań Belgii,

część ekspertów wskazuje, że wojny z narkotykami nie da się wygrać, a państwo powinno

bardziej skupić się na walce ze skutkami nielegalnych działań.
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Europa Środkowo-
Wschodnia



Polityka litewska w 2022 roku skupiała się głównie wokół rosyjskiej, pełnoskalowej inwazji na

Ukrainę. Litwa rozpoczęła gwałtowne wzmacnianie własnego potencjału wojskowego, ale też

zapewniła duże, jak na skalę swoich możliwości, wsparcie wojskowe i finansowe dla Ukrainy.

Rok 2022 był również przełomowym w polityce wewnętrznej tego kraju. Po wielu latach debat

i politycznych sporów, Seimas przegłosował ustawę wprowadzającą zezwolenie na używanie

w zapisie nazwisk i imion nielitewskiej litery “w”. Wilno zdecydowało również o wprowadzeniu

stanu wyjątkowego w związku z wydarzeniami na Ukrainie. W wyniku wzrostu rosyjskiego

zagrożenia, Litwa w ostatnich latach pogłębia współpracę wojskową z Polską i innymi krajami

bałtyckimi. Jest również jednym z największych orędowników wzmocnienia obecności NATO

na tzw. “wschodniej flance”.

Litwa wobec polityki Federacji Rosyjskiej

Republika Litewska była jednym z pierwszych państw, które zareagowało na pełnoskalową,

rosyjską inwazję na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Dzień wcześniej Litwa,

w ramach Inicjatywy Trójkąta Lubelskiego, razem z Polską i Ukrainą potępiła decyzję o

uznaniu niepodległości tzw. Ługańskiej i Donieckiej Republik Ludowych przez Moskwę. W

pierwszym dniu rosyjskiej inwazji Wilno ogłosiło stan wyjątkowy w rejonach przygranicznych z

Rosją oraz Białorusią, który był sukcesywnie przedłużany do końca 2022 roku (ostatni raz

przedłużono go 13 grudnia 2022 do 16 marca 2023). Położenie Litwy pogarsza jednak silne

uzależnienie od rosyjskich surowców, a sama dywersyfikacja dostaw surowców jest jednym z

największych wyzwań z jakimi mierzy się ten kraj. 

Po pierwszych informacjach na temat wydarzeń z Buczy, rząd litewski podjął decyzję o

wydaleniu rosyjskiego ambasadora Aleksandra Isakowa, a także wycofaniu z Moskwy

ambasadora RL Eitvydasa Bajarūnasa. 3 października 2022 w związku z wypowiedziami i

działalnością niezgodną ze statusem dyplomatycznym wydalono rosyjskiego charge d’affaires

Siergieja Riabokona. W ramach retorsji 5 października Rosjanie poprosili litewskiego charge

d’affaires Virginię Umbrasien o opuszczenie kraju.
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Decyzja Litwy spotkała się ze stanowczą krytyką Kremla. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa

Nikołaj Patruszew, który pojawił się w obwodzie kaliningradzkim już po nałożeniu czwartego

pakietu sankcji, nazwał działania Litwinów “wrogimi” i ostrzegł ich przed konsekwencjami,

które dotkną mieszkańców tego kraju. Również rzecznik MSZ FR ,Marija Zacharowa,

negatywnie oceniła litewską decyzję, grożąc, że w razie potrzeby Rosja użyje wszelkich

środków do obrony swojego interesu narodowego. Inni rosyjscy komentatorzy zaczęli

twierdzić, że Litwa “blokadą” Kaliningradu łamie prawa człowieka. Warto jednak zauważyć, że

obwód kaliningradzki nie został zablokowany, ponieważ transport pasażerski i towarowy

(dotyczący towarów niepodlegających sankcjom) nadal funkcjonował, a ponadto Rosja ma

możliwość użycia drogi morskiej, która omija państwa bałtyckie.

Spór przycichł po wprowadzeniu przez Komisję Europejską 13 lipca zmian do wcześniejszych

postanowień, które zezwoliły na transport towarów objętych sankcjami (z licznymi wyjątkami)

do obwodu kaliningradzkiego, żeby zaspokoić lokalny popyt. Unijni urzędnicy tłumacząc

decyzję stwierdzili, że w sankcjach chodzi o zamrożenie handlu międzynarodowego, a nie

wewnętrznego. Reakcja strony litewskiej była bardzo oszczędna - opublikowano jedynie

oświadczenie MSZ. Decyzji KE nie skomentował ani prezydent Gitanas Nausėda, ani premier

Ingrida Šimonytė ani minister spraw zagranicznych Gabrielus Landsbergis. Rząd, zwłaszcza

minister Landsbergis, znaleźli się w związku z tym w ogniu krytyki opozycji, która zarzucała im

uginanie się pod wpływem Komisji Europejskiej. Jednocześnie Litwini zachowali prawo

kontrolowania każdego transportu tranzytowego, przez co dalej mogą wpływać na tranzyt z i

do rosyjskiej eksklawy. Ponadto dobre stosunki z KE pozwalają Litwie promowanie twardej

polityki sankcyjnej wobec Rosji w całej Unii.

Kilka tygodni przed zablokowaniem części tranzytu do i z obwodu kaliningradzkiego, jeden z

deputowanych do Dumy Państwowej FR Jewgienij Fiodorow przedstawił projekt ustawy, która

anulowałaby decyzję Rady Państwowej ZSRR z 1991 roku, który uznawał niepodległość

Republiki Litewskiej. Według części deputowanych decyzja ta była nielegalna, a Wilno nie

dopełniło obowiązków jakie ówczesna Konstytucja ZSRR nakładała na republiki, które

zdecydowały się opuścić ZSRR. 

Rozwój litewskich sił zbrojnych

W związku z rosyjskim zagrożeniem, Litwa rozszerzyła program rozwoju własnych sił

zbrojnych oraz ich zaangażowania w strukturach NATO. 
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Ponadto Wilno angażuje się w działalność Sojuszu, promując inicjatywy mające na celu

wzmocnienie wschodniej flanki oraz aktualizację planów działania w razie ataku na

którekolwiek z państw członkowskich. Litwa zadeklarowała również zwiększenie wydatków

wojskowych z 2% do 2,5% PKB w 2022 roku (co początkowo miało być osiągnięte w 2030,

zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa RL z 2021 roku). 

Zwiększenie wydatków wojskowych wiąże się z nowymi zamówieniami, które mają wzmocnić

rodzime siły zbrojne. Litwa w 2022 roku wynegocjowała i zawarła ze Stanami Zjednoczonymi

umowy na zakup 8 wyrzutni M142 HIMARS, wyrzutni przeciwpancernych Javelin, a także

dronów-kamikaze Switchblade 600. Minister obrony Arvydas Anušauskas w trakcie

grudniowej wizyty w Paryżu, podpisał również umowę na dostawy 18 samobieżnych

haubicoarmat Caesar Mk II. Planuje się także zakup różnego rodzaju radarów i systemów

wczesnego ostrzegania. Dodatkowo cały czas przyjmowane są partie zamówionych wcześniej

samochodów opancerzonych JTLV oraz bojowych wozów piechoty Vilkas, a także oczekuje się

dostawy pierwszego z 4 zamówionych śmigłowców UH-60M Blackhawk. W związku z

zakupami, minister Anušauskas poinformował, że w przyszłości jest możliwe utworzenie

pierwszej w historii dywizji wojsk lądowych. MON zdecydował także o zwiększeniu

finansowania Litewskiego Związku Strzeleckiego, który obecnie cieszy się dużym napływem

nowych rekrutów. W 2023 roku organizacja ma otrzymać 10,8 miliona euro. 

Współpraca na rzecz bezpieczeństwa

Litwa działa na rzecz pogłębienia współpracy wojskowej ze swoimi najbliższymi sojusznikami.

Ministrowie obrony państw bałtyckich spotkali się w Szawlach 21 maja 2022, gdzie omawiali

wypracowanie wspólnego stanowiska na szczyt NATO w Brukseli, który odbył się 14 czerwca.

Omawiali też możliwości zacieśnienia współpracy oraz priorytetowe kierunki modernizacji sił

zbrojnych, w tym także możliwość wspólnych zakupów zbrojeniowych. W trakcie rozmów

podjęto wstępne decyzje o koordynowaniu działań systemów artylerii rakietowej, które

zamówiło każde z państw bałtyckich. 

4 listopada 2022 roku doszło do spotkania szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

generała Rajmunda Andrzejczaka z Szefem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej

generałem Valdemarasem Rupšysem w Wilnie. W jego trakcie dowódcy sił zbrojnych RP i RL

zawarli umowę o pogłębieniu współpracy wywiadowczej. 
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Ponadto ustalono przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z zaskoczenia. Jest to

kolejna w ostatnim czasie umowa, zacieśniająca współpracę pomiędzy oboma państwami. 

Litwa jest również jednym z najaktywniejszych uczestników Grupy Kontaktowej ds. Obrony

Ukrainy (tzw. Grupa Rammstein). 12 października po kolejnym jej spotkaniu, minister

Anušauskas poinformował, że dostawy uzbrojenia i wyposażenia będą kontynuowane.

Wspomniał on, że w skład nadchodzących pakietów pomocy wojskowej wejdą moździerze

kalibru 120mm, wozy opancerzone, sprzęt noktowizyjny, a także odzież zimowa. 

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło także, że litewskie siły zbrojne zwiększą swoje

zaangażowanie w Siłach Szybkiego Reagowania NATO – w 2023 roku do Kwatery Głównej ma

zostać oddelegowanych 447 żołnierzy i pracowników cywilnych Litewskich Sił Zbrojnych.

Ustawa o zapisie nazwisk w dokumentach tożsamości i stanu cywilnego. 

18 stycznia Sejm Litwy przyjął w trzecim czytaniu “Ustawę o zapisie nazwisk w dokumentach

tożsamości i stanu cywilnego”. “Za” głosowało 82 posłów, 3 się wstrzymało, a 37 było przeciw.

Nowa ustawa wprowadza możliwość zapisu nazwiska przy użyciu wszystkich liter alfabetu

łacińskiego, również tych, które nie występują w alfabecie litewskim (“q”, “x”, “w” + dwuznaki

“cz”, “sz” i “nn”). Projekt wprowadzenia nowych przepisów był przedmiotem wielu debat i

sporów w litewskim społeczeństwie. Wprowadzenie liter niewystępujących w alfabecie

litewskich było bardzo istotne zwłaszcza dla litewskich Polaków, którzy dotąd byli zmuszeni

do używania zlituanizowanych form imion oraz nazwisk. Problem sygnalizowali posłowie Akcji

Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZCR) oraz

przedstawiciele innych partii deklarujący narodowość polską.

Wejście nowej ustawy w życie jest na pewno przełomem w działaniach Polaków na Litwie na

rzecz zachowania oryginalnego zapisu polskich imion oraz nazwisk. Jednocześnie warto

wskazać, że nie udało się w niej wprowadzić zezwolenia na użycie znaków diakrytycznych. W

związku z tym, wielu obywateli litewskich polskiego pochodzenia nie może przywrócić

oryginalnego zapisu swojego imienia oraz nazwiska. Ustawa weszła w życie na początku maja

2022, po podpisaniu jej przez prezydenta RL Gitanasa Nausėdę. Nie zakończyło to dyskusji na

jej temat. Część polityków wskazywała, że narusza to “wyjątkowość języka państwowego”.

Jednocześnie wniosek o zmianę pisowni nazwiska i imienia w oficjalnych dokumentach

złożyła obecna minister sprawiedliwości Litwy Ewelina Dobrowolska, a także działacze

Związku Polaków na Litwie (ZPL). Pierwszą osobą, która uzyskała zgodę na wprowadzenie

zmian został dziennikarz TVP Wilno Ryszard Rotkiewicz. 
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Posłowie na Sejm Litwy polskiego pochodzenia oraz działacze ZPL zadeklarowali, że będą

prowadzić dalsze działania mające na celu zalegalizowanie użycia znaków diakrytycznych w

oficjalnych dokumentach tożsamości i stanu cywilnego.

Litewskie wsparcie dla Ukrainy

Litwa jest jednym z państw, które najbardziej zaangażowały się we wsparcie Ukrainy. Według

Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej obecna wartość pomocy przekazanej przez RL

wyniosła 0,5% PKB. Warto jednak dodać, że instytucja ta bierze pod uwagę tylko wsparcie

przekazywane przez instytucje państwowe i organizacje. Litewskie społeczeństwo również

bardzo zaangażowało się we wsparcie Ukrainy w tym ciężkim czasie m.in. poprzez

przyjmowanie uchodźców czy organizowanie zbiórek m.in. na zakup drona bojowego

Bayraktar TB-2 wraz z amunicją. Litwa przekazała Ukrainie dodatkowo 57 milionów euro

pomocy w ramach wsparcia przekazywanego przez UE.

Największą kwotę (187 milionów euro) przeznaczono na pakiety pomocy wojskowej, w

których znalazły się m.in. wyrzutnie przeciwlotnicze Stinger, transportery opancerzone M113 i

M557, moździerze kalibru 120 mm, amunicja oraz środki ochrony osobistej. Ważnym krokiem

była również decyzja o realizacji na Litwie napraw i remontów samobieżnych ukraińskich

haubicoarmat Panzerhaubitze2000.

Litwa od wybuchu wojny przyjęła ponad 67 tysięcy ukraińskich uchodźców (co stanowi 2,4%

populacji Litwy). Relatywnie więcej przyjęły tylko Estonia i Polska. Ponadto, 6,3 miliona euro

przeznaczono na dotacje dla osób, organizacji i firm, które pomagają uchodźcom z Ukrainy.

Zorganizowano również wsparcie dla dzieci w wieku szkolnym - według danych litewskiego

Ministerstwa Oświaty, 13 tysięcy uczniów z Ukrainy kontynuuje naukę w szkołach na Litwie.
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W 2022 roku uwaga społeczności międzynarodowej w kontekście Białorusi skupiała się

głównie na jej współudziale w agresji rosyjskiej na Ukrainę. Natomiast nieuznawany reżim

Aleksandra Łukaszenki od 2020 roku nie osłabiał swojego autorytarnego charakteru i polityki

zastraszania wobec tych, którzy nie zgadzają się z wynikami sfałszowanych wyborów

prezydenckich. Każdego dnia Białorusini zmuszani są mierzyć się z kolejnymi wyrokami. Ze

względu na pomoc finansową udzielaną reżimowi ze strony Rosji i niemożność wywiązania

się z zagranicznych zobowiązań finansowych, Białoruś de facto znalazła się pod okupacją

wojsk rosyjskich rozmieszczonych na jej terytorium.

„Referendum” konstytucyjne 

W dniach 22-27 lutego w Białorusi odbyło się referendum konstytucyjne mające na celu

wprowadzenie zmian w ustawie zasadniczej. Sam przebieg procesu głosowania nad

zmianami stanowił naruszenie demokratycznych standardów, co nie było zaskoczeniem dla

białoruskiej opozycji, biorąc pod uwagę fakt, że do nadzorowania procesu głosowania nie

dopuszczono obserwatorów OBWE. Główne zmiany dotyczą umocnienia pozycji prezydenta,

a także stwarzają bardziej korzystne warunki dla realizacji rosyjskiej polityki względem

Białorusi. Jedną z kluczowych zmian jest wyzerowanie kadencji prezydenta, a także

zagwarantowanie Łukaszence reelekcji na kolejne 2 kadencje i pełnienia tej funkcji do 2035

roku. Warto zaznaczyć, że wprowadzone zmiany uderzają w opozycyjnych kandydatów.

Kandydatem może być osoba, która ukończyła 40 lat, a także mieszkała na Białorusi nie mniej

niż 20 lat bez przerw. Również zabroniono kandydowania na prezydenta osobom

posiadającym obywatelstwo innych krajów czy jakiekolwiek inne dokumenty wydane za

granicą dające uprawnienia do ulgi, np. kartę pobytu, Kartę Polaka czy zwykłą legitymację

studencką. 

Podobnie jak w Rosji, kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie bezkarności głowy państwa,

co oznacza, że prezydent nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za decyzje podjęte

w czasie pełnienia tej funkcji. 
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Wśród zmian znalazło się wzmocnienie Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, które

od chwili wejścia w życie uchwalonych zmian dysponuje prawem wydawania dekretów czy

możliwością odwołania prezydenta w przypadku zdrady państwa przez niego czy popełnienia

innych poważnych przestępstw, a także rozstrzyga legalność wyborów. Poza tym, Łukaszenka

zagwarantował sobie miejsce w Zgromadzeniu, a więc przy okazji uzyskał instrument

umożliwiający uznanie nieważności wyboru w przypadku wybrania na urząd prezydenta

osoby, która pochodzi ze środowisk opozycyjnych czy po prostu nie odpowiadającej jego

interesom. Należy wspomnieć, że wprowadzone zmiany również dają możliwość

rozmieszczenia na terytorium kraju broni jądrowej, co świadczy o tym, że Białoruś z wejściem

w życie poprawek przestała być państwem neutralnym

Udział w wojnie

Samozwańcze kierownictwo Białorusi w dalszym ciągu zaprzecza swojemu udziałowi w

wojnie z Ukrainą, a mimo tego dobrowolnie udostępnia tereny do rozmieszczenia jednostek

sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, lotniska i sieci transportowe, a także miejsca do

rozlokowania wyrzutni pocisków balistycznych. W ciągu roku doszło do kilkunastu spotkań na

linii Putin-Łukaszenka, tematem których było m.in. zaangażowanie Białorusi w wojnie na

Ukrainie. 19 grudnia do Mińska przybyli Siergiej Szojgu, Siergiej Ławrow oraz Władimir Putin,

który ostatni raz składał wizytę w stolicy Białorusi w czerwcu 2019 roku. Przywódcy obu

krajów podsumowali wyniki współpracy gospodarczej pomiędzy państwami. Jednocześnie

podkreślili oni, że państwa te będą dalej ją pogłębiać. 

Kierownictwo Rosji cały czas naciska na swoich białoruskich sojuszników w kontekście

zaangażowania w wojnie, ale plotki o możliwym wejściu armii białoruskiej na Ukrainę na razie

się nie sprawdziły mimo tego, że ćwiczenia wojskowe na terytorium Białorusi zostały

przedłużone, a Łukaszenka podjął decyzję w sprawie sprawdzenia „gotowości bojowej”.

Ponadto, w listopadzie Białorusini zaczęli dostawać wezwania do komendy uzupełnień w celu

weryfikacji danych. Należy zauważyć, że na Białorusi oficjalnie nie ma żadnej mobilizacji w

odróżnieniu od kraju sąsiada. Po ogłoszeniu mobilizacji część Rosjan zaczęła uciekać m.in. na

Białoruś, gdzie większość z nich została zatrzymana przez KGB i odesłana z powrotem.

Stosunek do wojny 

Większość Białorusinów jest negatywnie nastawiona do działań zbrojnych na Ukrainie, co

przejawia się wewnętrznym jak i zewnętrznym oporem.
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Kanał na telegramie „Białoruski Hajun", który specjalizuje się w monitorowaniu ruchu wojsk

rosyjskich na terytorium Białorusi, został uznany za ekstremistyczny. Wielu Białorusinów

zatrzymano i skazano za fotografowanie sprzętu wojskowego Rosji.

Bardzo duże znaczenie, szczególnie w początkowym okresie wojny, miał ruch partyzantów

kolejowych w całej Białorusi, który utrudniał transport sprzętu wojskowego drogą kolejową

poprzez niszczenie torów czy zakłócanie oprogramowania. Spotkały ich dotkliwe represje.

Większość działaczy straciła wolność i została oskarżona o terroryzm i zdradę państwa. Do

sporej części strzelano i mocno pobito po zatrzymaniu, wielu skazano na sięgające nawet 23

lat wyroki. 

Nie można również nie wspomnieć o walczących w strukturach Sił Zbrojnych Ukrainy

ochotniczych jednostkach składających się z Białorusinów. Tutaj można wymienić m.in. Pułk

im. Kastusia Kalinouskiego, który jest także jednym z najistotniejszych ruchów opozycyjnych

poza granicami Białorusi lub pułk „Pogoń”, który postuluje wycofanie się Białorusi ze

wszystkich umów sojuszniczych z Rosją.

Organizacje te w sposób bardzo zaangażowany biorą udział w walkach po stronie Ukrainy.

Od początku wojny w Ukrainie zginęło co najmniej siedmiu białoruskich ochotników.

Stosunki z sąsiadami 

Rezultatem represji i przemocy stosowanych wobec opozycji poczynając od 2020 roku, było

nałożenie unijnych sankcji na reżim w Mińsku. Czynnikiem, który także wpłynął na

pogorszenie się relacji na linii Białoruś-Zachód, było zmuszenie do lądowania samolotu

Ryanair z Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie, który został zatrzymany wraz ze swoją

partnerką.

Między innymi te wydarzenia poprzedzały i stały się jednym z czynników wywołania przez

reżim Łukaszenki i Rosję sztucznego kryzysu migracyjnego, początkowo, na granicy litewsko-

białoruskiej, a później, po tym jak funkcjonariusze straży granicznej Litwy zaczęli zawracać

migrantów (tzw. push-back), migranci zostali przekierowani na granicę białoruską-polską i

białoruską-łotewską. Efektem tych działań było podjęcie decyzji polskich władz o budowie

zapory na granicy z Białorusią, który ma powstrzymywać falę migrantów próbujących

przekroczyć granicę z Polską. Ostatecznie zapora ciągnąca się przez 187 km powstała w

czerwcu.
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Podobne decyzje o budowie zapory na granicy podjęły strony litewska i łotewska. Budowa

zapory na granicy litewsko-białoruskiej zakończyła się pod koniec sierpnia, natomiast na

łotewsko-białoruskiej prace cały czas trwają i szacuje się, że zostaną one zakończone w 2024

roku.

W trakcie rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, 24 lutego 2022 roku, część oddziałów

rosyjskich atakowało Ukrainę od strony Białorusi. W związku z tym, Ukraina podjęła szereg

działań, mających na celu zabezpieczyć północną granicę kraju. Rozpoczęto minowanie

terenów przygranicznych, na drogach prowadzących w kierunku granicy porozstawiano

zapory przeciwczołgowe a także skoncentrowano w tym rejonie dość duże siły wojskowe.

Obecność ukraińskiego wojska na ukraińsko-białoruskiej granicy jest również spowodowana

rozlokowaniem zgrupowania rosyjskiej armii na terytorium Białorusi. 

Podział w opozycji?

Podczas konferencji „Nowa Białoruś” w Wilnie, Swiatłana Cichanouska ogłosiła utworzenie

Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, który jest organem pełniącym funkcję białoruskiego

rządu na uchodźstwie. 

„To kolektywny organ wykonawczy, który na co dzień będzie pracował dla głównych celów –

ochrony niepodległości i suwerenności Republiki Białorusi, reprezentowania interesów

narodowych Białorusi, przeprowadzania faktycznej deokupacji naszego kraju, przywracania

prawa konstytucyjnego i porządku, opracowania i realizowania kroków zapobiegających

nielegalnemu utrzymaniu władzy, zapewnienia przejścia władzy od dyktatury do demokracji,

stworzenia warunków do przeprowadzenia uczciwych i wolnych wyborów, opracowania i

wdrożenia decyzji niezbędnych do osiągnięcia demokratycznych przemian na Białorusi. W

rezultacie wszyscy więźniowie polityczni powinni zostać uwolnieni.” - wyjaśniła w swoim

przemówieniu Cichanouska. 

W skład nowego rządu wszedł były minister kultury Paweł Łatuszka, którego zakres

obowiązków będzie składać się ze spraw dotyczących przekazania władzy, były podpułkownik

Aliaksandr Azarau, który będzie kierował Gabinetem ds. przywrócenia praworządności, były

współpracownik białoruskiego MSZ Walery Kawaleuski objął gabinet ds. zagranicznych, a były

podpułkownik rezerwy Sil Powietrznych Republiki Białoruś Walery Sachaszczyk będzie

reprezentować gabinet ds. obrony bezpieczeństwa narodowego.
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19 października doszło do spotkania przedstawicieli Pułku Kalinouskiego z Międzypartyjnym

Zjednoczeniem deputowanych do Rady Najwyższej Ukrainy „Demokratyczna Białoruś”. W

trakcie spotkania omówiono kwestii dot. stosunków ukraińsko-białoruskich w kontekście

rosyjskiej agresji. Deputowani na czele z Ołeksyjem Honczarenką zadeklarowali chęć

współpracy z Pułkiem jako legalnym przedstawicielem narodu białoruskiego, ponadto

osiągnięto porozumienie co do współpracy w promowaniu interesów białoruskiego narodu w

europejskich i światowych instytucjach parlamentarnych. 

Jednocześnie warto wskazać, że kilka dni przed spotkaniem rzecznik Pułku Kalinouskiego

ogłosił, że jednostka nie będzie współpracować ze Zjednoczonym Gabinetem Przejściowym

Cichanouskiej. To oświadczenie i wyniki rozmów Pułku Kalinouskiego z deputowanymi do

Rady Najwyższej Ukrainy spowodowały konflikt w opozycji białoruskiej, co stanowiło

mieszanie się w wewnętrzne sprawy Białorusi. Ogłoszenie, że białoruska jednostka wojskowa

jest legalnym przedstawicielem narodu białoruskiego wzbudza duże kontrowersje, biorąc

pod uwagę to, że Pułk Kalinouskiego złożył przysięgę na wierność państwu ukraińskiemu i

nominalnie wchodzi on w skład Sił Zbrojnych Ukrainy. Ponadto, Swiatłana Cichanouska jest

jedynym przedstawicielem, który posiada legitymację społeczną.

Nowy rok – stare metody

Izba Reprezentantów - niższa izba białoruskiego parlamentu - w grudniu przyjęła nowelizację

ustawy „O obywatelstwie Republiki Białorusi”. Zgodnie z nią Białorusini skazani za

„ekstremizm” będą mogli zostać pozbawieni obywatelstwa, nawet jeśli znajdują się poza

granicami kraju. Ponadto Białorusini będą zobowiązani informować władze o posiadaniu

obywatelstwa obcego państwa oraz innych dokumentach, zapewniających ulgi w innych

państwach (np. Karta Polaka, Karta stałego pobytu)

Władze systematycznie zatrzymują dziennikarzy, blogerów, obrońców praw człowieka,

działaczy, a także zwykłych ludzi, którzy pojawiali się na zdjęciach z protestów odbywających

się 2 lata temu, zamieścili w internecie „nieodpowiedni” komentarz, obrazili Aleksandra

Łukaszenkę, obserwowali „ekstremistyczne” kanały na Telegramie, wystąpili przeciwko wojnie

czy po prostu rozmawiali po białorusku. Zgodnie z danymi Centrum Obrony Praw Człowieka

„Wiosna” pod koniec 2022 na Białorusi było aż 1446 więźniów politycznych.
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„Ten rok rozpoczął się 24 lutego”. Tak niedawno otworzył swoje orędzie noworoczne

ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Przyczyną tych słów były działania Rosji, a

mianowicie rozpoczęcie przez nią wojny.

W jej wyniku 2022 r. dla samej Rosji oznaczał postępującą totalitaryzację kremlowskiego

reżimu, kary za „dezinformację” i „fejki” dotyczące działań sił zbrojnych, blokadę

zagranicznych źródeł informacji oraz zamykanie rodzimych niezależnych mediów. Wreszcie

był to rok, w którym ogłoszono tzw. częściową mobilizację, która spowodowała falę emigracji,

protestów i podpaleń. Wobec Rosji jako państwa-agresora wprowadzone zostały sankcje

gospodarcze, a wiele koncernów w solidarności z Ukrainą lub też chcąc uniknąć bojkotu

wycofało się z rosyjskiego rynku.

Na początku 2022 r. Rosja uważana była za posiadacza drugiej najsilniejszej armii świata, a od

jej eksportu uzależniona była energetyka znacznej części Europy. Obecnie natomiast

widoczna jest nie tylko utrata pozycji Rosji w regionie postradzieckim i na świecie – dla

państw zachodnich stała się ona pariasem w stosunkach międzynarodowych. 

Wojna w Ukrainie

Początek 2022 r. ubiegł pod znakiem wysuwania przez Rosję żądań wobec tzw. kolektywnego

Zachodu. Najważniejsze z nich dotyczyło udzielenia gwarancji, że NATO nie będzie rozszerzać

się na wschód. Żądania te nie mogły zostać spełnione – z perspektywy członków NATO były

niedopuszczalne, ponieważ godziły w suwerenność państw, o które miałyby nastąpić

ewentualne rozszerzenia. Przystąpienie do negocjacji w tej kwestii oznaczałoby negatywne

skutki dla bezpieczeństwa w Europie i uznanie Rosji jako mocarstwa, które ma prawo

narzucać innym swoje interesy.

21 lutego Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości samozwańczych republik

ludowych w Donbasie. Natomiast trzy dni później Rosja dokonała ataku na Ukrainę. Wojna w

Ukrainie jest najbardziej istotnym czynnikiem, który w 2022 r. miał wpływ na pozycję Rosji na

świecie. Z perspektywy 10 miesięcy jej trwania można stwierdzić, że dla agresora stanowi ona

nie tylko porażkę na polu wojskowym, ale także w sferze gospodarczej i wizerunkowej.
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Kreml nie docenił zdolności ukraińskiej armii do obrony, nie przewidział też tego, że w obliczu

wojny Ukraińcy całkowicie się zjednoczą. Niesprowokowana agresja spowodowała też szybką

konsolidację państw zachodnich wokół Ukrainy. Oczekiwanych przez Moskwę skutków nie

przyniosły wysuwane przez nią groźby nuklearne, a kolejne ataki skutkowały dostawami

broni i sprzętu wojskowego Ukrainie, dzięki którym jej armia do końca 2022 r. osiągała

sukcesy – udało jej się odzyskać 40 % terytoriów zajętych przez wroga po 24 lutego. Doszło

także do szybkiego uruchomienia sankcji wymierzonych w Rosję. W przypadku niektórych

państw, szczególnie Niemiec, oznaczało to całkowitą zmianę polityki zagranicznej stosowanej

wobec Rosji.

Relacje z bliską zagranicą

W styczniu Rosja podejmowała inicjatywy, które miały na celu pokazanie siły jej wojska. Jako

państwo członkowskie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ), brała udział

w tłumieniu protestów w Kazachstanie. Po raz pierwszy został wtedy uruchomiony art. 4

Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, który podobnie jak art. 5 Traktatu

Północnoatlantyckiego, ustanawia, że atak na jedno z państw-sygnatariuszy będzie

traktowany jako agresja na wszystkich członków sojuszu. 

W 2022 r. wojna w Ukrainie stała się czynnikiem, który najmocniej wpływał na relacje Rosji z

państwami Azji Centralnej oraz Kaukazu Południowego. Przede wszystkim nie udzieliły one

poparcia dla agresji Rosji. Co więcej głowa Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew w obecności

Putina powiedział, że nie planuje uznać niepodległości tzw. Ługańskiej i Donieckiej Republik

Ludowych, nazywając je „terytoriami quasi-państwowymi”. Natomiast podczas szczytu

Organizacji Państw Tureckich, oświadczył, że Kazachstan szanuje integralność terytorialną

Ukrainy.

Ze względu na zaabsorbowanie Rosji wojną, jej rola jako lidera obszaru postradzieckiego

zaczyna być kwestionowana. Również prezydent Tadżykistanu Amomali Rahmon krytycznie

wypowiadał się wobec Putina na szczycie w Astanie, mówiąc „Chcemy by nas szanowano.

Władimirze Władimirowiczu, prośba do Pana, by nie było polityki do krajów Azji Centralnej jak

do przedłużenia ZSRR”.

Ponadto w obliczu wrześniowej eskalacji konfliktu azersko-ormiańskiego Rosji zarzucano

bezczynność, ponieważ Armenia jako członek OUBZ nie otrzymała od niej pomocy.
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Z tej przyczyny w listopadzie, przed planowanym szczytem OUBZ w Erywaniu z

uczestnictwem rosyjskiego prezydenta, wybuchły protesty przeciwko organizacji, jak i

samemu Putinowi. Natomiast w trakcie trwania szczytu premier Armenii Nikol Paszynian

odmówił podpisania projektu deklaracji Rady Bezpieczeństwa Zbiorowego OUBZ, a także

dokumentu w sprawie wspólnych środków przeznaczonych na pomoc dla Armenii.

Pozycja na świecie

Utratę pozycji Rosji wykorzystują zarówno Chiny, UE, jak i Turcja. Chiny zachowują

neutralność, przy jednoczesnym przyjaznym nastawieniu do Rosji, choć nie udzielają jej

bezpośredniego wsparcia. W sferze dyplomacji Pekin przypomina o trwałości sojuszu

rosyjsko-chińskiego, mimo że pojawiają się ogólnikowe i niejednoznaczne stwierdzenia,

różnie interpretowane przez Zachód i Rosję.

Relacje pomiędzy Pekinem a Moskwą można scharakteryzować jako asymetryczne, a

zależność Rosji od Chin w 2022 r. wzrosła. Ze względu na zakręcenie kurka państwom

europejskim, które nie zgodziły się na rozliczenia za gaz w rublach, Rosja szukała rynku zbytu

na surowce energetyczne; jednocześnie też straciła możliwość importu zaawansowanych

technologii pochodzących z Europy. W obu przypadkach to właśnie Chiny wypełniły tę lukę –

według Generalnej Administracji Celnej ChRL eksport rosyjskiego gazu do Chin wzrósł o

177%. Natomiast przykładem współpracy handlowej Rosji i Chin, który pokazuje próby

zastąpienia dóbr, do których Rosja utraciła dostęp w wyniku wojny, stanowi wznowienie

produkcji samochodów marki Moskwicz. Jego nowy model, czyli Moskwicz 3 to w

rzeczywistości JAC JS4, który jest produkowany w Chinach, a następnie demontowany i

ponownie montowany w podmoskiewskich zakładach.

Relacje Rosji z Zachodem niewątpliwie uległy znacznemu pogorszeniu. W większości państwa

zajęły zdecydowane stanowisko, wspierając Ukrainę, wprowadzając dotkliwe sankcje wobec

Rosji. Pierwszy unijny pakiet sankcji został przygotowany już w związku z uznaniem

niepodległości tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Po wybuchu wojny

wprowadzane były kolejne, a w sumie do grudnia 2022 r. było ich dziewięć. Analogiczne

sankcje uruchamiały inne państwa, jak np. USA, Kanada, Wielka Brytania czy Japonia.

Rosja doprowadziła do zmiany sposobu myślenia na temat bezpieczeństwa w Europie.

Jednym z wniosków zawartych w Orędziu o Stanie UE wygłoszonym przez Ursulę von der

Leyen we wrześniu 2022 r. było to, że m.in. Ukraina, Polska oraz państwa bałtyckie, jako ci,

którzy znają Putina, mieli rację, że ten się nie zatrzyma.
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Za sprawą Rosji zdezaktualizowały się słowa Emmanuela Macrona na temat śmierci

mózgowej NATO, a Szwecja oraz Finlandia rozpoczęły procedurę starania się o członkostwo w

jego strukturach.

Swoisty wyjątek w NATO stanowi Turcja. Pragmatyczne podejście prezydenta Erdoğana

pozwala mu lawirować pomiędzy stronami konfliktu w Ukrainie. Wykorzystuje sytuację

międzynarodową dla realizacji interesów swojego państwa. Erdoğan był jedynym przywódcą

państwa należącego do NATO, który po 24 lutego spotkał się z Putinem, ale jednocześnie to

właśnie Turcja odegrała ważną rolę w ustanowieniu porozumienia zbożowego, które

pozostało w mocy nawet po wycofaniu się z niego Rosji, co stanowiło dla Kremla porażkę.

Porażki Kremla

Rok 2022 obfitował w więcej wydarzeń, po których trudno będzie zachować twarz

Władimirowi Putinowi. Rosja, ze względu na zbrodnie wojenne dokonywane przez jego reżim,

została uznana przez Parlament Europejski jako państwo sponsorujące terroryzm. Oczywiste

nieprzygotowanie do wojny i nieadekwatna ocena sytuacji sprawiły, że Putin rozpoczął wojnę,

która pierwotnie miała trwać kilka dni, a jak się okazało, rosyjskie wojsko nie posiada

zdolności, by ją wygrać. W 2022 r. wizerunek Putina jako racjonalnie postępującego stratega

legł w gruzach. Niewątpliwie dotychczas pomagała mu charyzma i widoczna pewność siebie.

W ostatnim czasie jednak często pojawiają się spekulacje wokół jego zdrowia – nie jest już

tym samym macho jeżdżącym na niedźwiedziu bez koszuli. 

W 2022 r. doszło m.in. do upokorzenia Putina podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji

Współpracy w Samarkandzie, gdzie zmuszony był czekać na innych liderów. Był też

postawiony w niezręcznej sytuacji przez premiera Indii Narendrę Modiego, który

zdystansował się od prowadzonej przez Rosję wojny, mówiąc, „obecna epoka nie jest czasem

wojen”. Putin nie pojawił się na szczycie G20, zastąpił go tam rosyjski szef dyplomacji Siergiej

Ławrow. Stanowiło to próbę uniknięcia krępujących sytuacji, jako że wiadomo było, że

zachodni liderzy nie będą go traktować jak zazwyczaj, a gościem szczytu był Wołodymyr

Zełenski.
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Wewnętrzna sytuacja w Rosji

W 2022 r. zabrakło dorocznych wydarzeń organizowanych w Rosji, w których zwykle

uczestniczy prezydent: tzw. wielkiej konferencji prasowej (w ramach której odpowiada na

pytania dziennikarzy), priamej linii (podczas której odpowiada na pytania obywateli) i orędzia

przed Zgromadzeniem Federalnym. Według politolog Jekateriny Szulman ich organizacja

dałaby poczucie ciągłości i stabilności w niestabilnych czasach. Pokazałaby, że mimo chaosu

trwającej wojny i pogarszającej się sytuacji gospodarczej, państwo wciąż sprawnie

funkcjonuje. Ich brak natomiast sugerował, że Putin nie ma co przekazać Rosjanom oraz

deputowanym, ponieważ Kreml nie posiada strategii dla prowadzenia polityki informacyjnej.

Jest ona często modyfikowana w obliczu zmian na froncie.

2022 r. przyniósł zmiany w życiu zwykłych Rosjan. W związku z rozpoczęciem wojny

postępował proces totalitaryzacji rosyjskiego reżimu politycznego. Przekaz prokremlowskich

mediów był tworzony na podstawie instrukcji dostarczanych przez administrację prezydenta i

podporządkowany celom prowadzonej wojny, oficjalnie nazywanej „specjalną wojenną

operacją”. Jednocześnie niezależne media były zamykane, co niemalże uniemożliwiło

przekazywanie informacji niezgodnych z kremlowską propagandą.

Kondycja praw człowieka w Rosji uległa degradacji, choć już wcześniej było obecnych wiele

naruszeń. Wprowadzono długoletnie kary pozbawienia wolności za szerzenie „fałszywych”

informacji o rosyjskim wojsku. W 2022 r. także weszła w życie ustawa wprowadzająca

całkowity zakaz „propagandy nietradycyjnych związków seksualnych”. Wcześniej takie

ograniczenie funkcjonowało jedynie w odniesieniu do propagandy wśród dzieci.

Mobilizacja i jej skutki

Przełomowym momentem dla wewnętrznej sytuacji Rosji było ogłoszenie przez Putina

mobilizacji. Wcześniej na wojnę wysyłano m.in. żołnierzy służby zasadniczej oraz więźniów

rekrutowanych przez Jewgienija Prigożina i Grupę Wagnera, którym obiecywano wolność po

zakończeniu sześciomiesięcznego kontraktu. O ile przed mobilizacją Rosjanie pasywnie

dostosowywali się do nowej rzeczywistości, to jej ogłoszenie sprawiło, że wojna zaczęła być

postrzegana jako bezpośrednie zagrożenie. Według sondaży Centrum Lewady poparcie dla

Putina we wrześniu, po decyzji o mobilizacji, spadło do 77 %, co stanowiło najniższą wartość

od początku wojny. 
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Wywołało to także falę protestów, szczególnie w regionach zamieszkiwanych przez

mniejszości etniczne, takie jak np. Dagestan, wśród których mobilizacja była najbardziej

intensywna. Często protestowały kobiety – bliskie osobom, które otrzymały wezwania.

Reakcją na mobilizację były również ucieczki z Rosji – jako główne kierunki wybierane były

państwa Kaukazu Południowego, Azji Centralnej oraz Turcja. Wielokrotnie droższe niż

dotychczas bilety lotnicze były błyskawicznie wykupywane, a na przejściach granicznych

pojawiły się wielokilometrowe kolejki. Według danych Forbes w ciągu niecałych dwóch

tygodni od rozpoczęcia mobilizacji Rosję mogło opuścić ok. 700 tys. osób.

Mobilizacja po raz kolejny potwierdziła brak przygotowania Rosji do prowadzenia wojny.

Charakteryzował ją organizacyjny chaos, pojawiało się wiele błędów – wezwania otrzymywały

osoby, które według prawa powinny być z tego wyłączone, np. osoby niepełnosprawne czy

studenci państwowych uczelni. Nieudolność była skrajnie widoczna, gdy policjanci

organizowali łapanki w miejscach publicznych, by wręczać Rosjanom wezwania.

Jednym z rezultatów mobilizacji była utrata wykwalifikowanych pracowników: według

ministra cyfryzacji Maksuta Szadajewa Rosja w wyniku dwóch fal migracji (po wybuchu wojny

i po ogłoszeniu mobilizacji) straciła 10 % zatrudnionych w sektorze IT. To dodatkowo

wzmogło negatywne efekty wywołane przez sankcje i wycofywanie się z Rosji zagranicznych

koncernów. Warto podkreślić, że choć ich skala nie była widoczna od razu ze względu na

zastosowane mechanizmy chroniące rynek rosyjski, to gospodarka Rosji została osłabiona.

W 2022 r. Rosja, dokonując nielegalnej i niesprowokowanej agresji na Ukrainę przekroczyła

pewną granicę. Żądania, które wysuwała wobec NATO na początku roku zadziałały w

odwrotnym kierunku. Choć Rosja prowadziła działania wojenne na terytorium Ukrainy od

2014 r., poprzez separatystów w regionie Donbasu, to dopiero pełnoskalowa wojna spotkała

się z pełną konsolidacją państw zachodnich wokół Ukrainy. Z tej przyczyny degradacja

politycznej i gospodarczej pozycji Rosji, która miała miejsce w 2022 r., jest wynikiem jej

własnych dążeń imperialistycznych.
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Styczeń

Rok 2022, w zamiarach serbskich władz, miał być czasem stopniowego zwiększania

potencjału obronnego państwa. Według ambitnych zapowiedzi ministra obrony, Nebojšy

Stefanovicia, inwestycje w serbską armię w nadchodzących latach, począwszy od 2022, miały

przekroczyć miliard euro. Na liście życzeń Belgradu znalazły się m.in. pojazdy kołowe i

opancerzone, rodzimej produkcji Lazar oraz Miloš czy nowe systemy przeciwlotnicze. Poza

tym, modernizacji miały ulec siły pancerne, a znaczącej rozbudowie systemy radarowe kraju.

Ponadto, Serbowie chcą zwiększyć pensje swoich żołnierzy oraz rozwinąć infrastrukturę

niezbędną do prawidłowego funkcjonowania sił zbrojnych. Założeniem wspomnianych

planów miało być zwiększenie potencjału militarnego Republiki Serbii w regionie Europy

Południowo-Wschodniej. Nowy rok w kontekście Serbii rozpoczął się również od wielkiego

rozczarowania, jakiego doznało australijsko-brytyjskie przedsiębiorstwo Rio Tinto. Pod koniec

stycznia Belgrad cofnął wspomnianej spółce koncesję na budowę największej w Europie

kopalni litu, która miała być zlokalizowana w zachodniej części Serbii. W mediach natychmiast

pojawiły się domniemania, jakoby decyzja Serbów miała być podyktowana wydaleniem z

Australii Novaka Đokovicia, serbskiej gwiazdy tenisa, który chciał wystąpić w

wielkoszlemowym turnieju Australian Open. Z powodu braku przyjęcia szczepionki przeciwko

Covid-19, Australijczycy postanowili jednak nie pozwolić Serbowi na uczestnictwo w imprezie i

odesłali go z powrotem.

Luty

Serbia od wieków była jednym z wierniejszych sojuszników Rosji na Bałkanach. Agresja

Moskwy na Ukrainę wymusiła zatem na Belgradzie dokonanie niełatwego wyboru. Z jednej

strony Serbowie nie chcieli występować przeciwko swoim „braciom” ze wschodu, z drugiej zaś

nie zamierzali swoją biernością zbytnio drażnić Zachodu, z którym mimo wszystko byli dość

mocno powiązani. Ostatecznie, 25 lutego prezydent Aleksandar Vučić, który w czasie swojej

prezydentury balansował między Rosją, Chinami, Europą i USA, wygłosił mowę, w której

zaznaczył, że Serbia nie weźmie udziału w żadnych sankcjach wymierzonych w Federację

Rosyjską. Następnego dnia, minister spraw zagranicznych Nikola Selaković dodał jednak, że

nie można naruszać suwerenności terytorialnej żadnego państwa, w tym i Ukrainy. 
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Szef dyplomacji powiedział także, że Serbia gotowa jest przyjąć uchodźców oraz wysłać

pomoc humanitarną do stref objętych konfliktem. Było to zatem dość typowe posunięcie dla

obecnie rządzących Serbią, w którym nie opowiedziano się stanowczo po żadnej ze stron.

Marzec

Większość społeczeństw europejskich od początku rosyjskiej napaści popierała stronę

ukraińską. Widać to było na przykładzie licznych demonstracji proukraińskich i

antywojennych, które przetoczyły się przez miasta Starego Kontynentu. W Serbii sytuacja była

jednak nieco inna. Już na początku marca po ulicach Belgradu przeszedł pokaźnych

rozmiarów marsz zwolenników Władimira Putina i jego polityki. Na manifestacji pojawili się

nawet motocykliści z rosyjskiego klubu Nocne Wilki. Gorące prorosyjskie nastroje części

serbskiego społeczeństwa nie wpłynęły jednak na decyzje władz Serbii. Belgrad w trakcie

Zgromadzenia Ogólnego ONZ zagłosował bowiem za przyjęciem rezolucji potępiającej napaść

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Serbowie dokonali tego z uwagi na fakt, że rezolucja nie

przewidywała jakichkolwiek form sankcji wymierzonych w Moskwę.

Kwiecień

Kwiecień był w Serbii miesiącem wyborów, zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych.

Podwójne zwycięstwo zaliczył w nich Aleksandar Vučić, który nie dość, że został wybrany na

prezydenta po raz drugi z rzędu, to jeszcze jako lider Serbskiej Partii Postępowej (SNS),

utrzymał swoje ugrupowanie u władzy. Polityka międzynarodowa Vučicia polegająca na

balansowaniu między światowymi mocarstwami będzie zatem praktykowana w Serbii w

kolejnych latach. Kontynuowane będą również inwestycje w serbskie siły zbrojne, czego

wyraźnym przejawem było dostarczenie Belgradowi zakupionych jeszcze w 2019 r. chińskich

systemów obrony przeciwlotniczej HQ-22. Serbia, w związku z tym wydarzeniem, stała się

pierwszym europejskim krajem, który w swoim uzbrojeniu posiada rakiety ziemia-powietrze z

Państwa Środka.

Maj

Lawirowania między wielkimi siłami ciąg dalszy. Po ostatnich miłych gestach w stronę

Zachodu i Chin, przyszedł czas na biznes z Rosją. Prezydent Vučić telefonicznie uzgodnił z

Putinem warunki nowej umowy na dostawy gazu do Serbii. 
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Nowa umowa miałaby być ważna przez trzy lata, natomiast cena za błękitne paliwo zostałaby

powiązana z ceną ropy naftowej. Poprzednia, aż 10-letnia umowa gazowa wygasała z dniem

31 maja.

Czerwiec

W czerwcu odbył się w Brukseli szczyt UE-Bałkany Zachodnie. W trakcie tego wydarzenia

podjęto kluczowe decyzje w sprawie państw należących do Bałkanów Zachodnich, w tym i

Serbii. W jej przypadku uznano, że kraj nie spełnia wymogów unijnych, pozwalających na

dalszy rozwój procesu akcesyjnego do UE. Pod rządami Aleksandra Vučicia w Serbii miało

dojść do wzrostu korupcji, naruszeń praw człowieka oraz mniejszości narodowych, zniesienia

pluralizmu mediów itp… Według przedstawicieli Wspólnoty, Serbia zamiast zbliżyć się do

ewentualnego przystąpienia do struktur Unii, tak naprawdę w ostatnim czasie tylko się od

niego oddala.

Lipiec

Początek lata był okresem awantur Serbów z sąsiadami. Zaczęło się od napięć na linii

Belgrad-Zagrzeb. 17 lipca, prezydent Vučić chciał złożyć prywatną wizytę w byłym obozie

koncentracyjnym Jasenovac przy granicy chorwacko-bośniackiej. Nie został on jednak

wpuszczony na teren Chorwacji. Według chorwackiego MSW wizyta serbskiego polityka miała

stanowić prowokację. W odpowiedzi na kroki Zagrzebia, Serbowie postanowili, że wszyscy

chorwaccy oficjele korzystający z paszportu dyplomatycznego mają ograniczone prawo do

przemieszczania się po serbskim terytorium. Do groźnego incydentu doszło też w pobliżu

granicy Serbii z Kosowem. Po stronie kosowskiej miała miejsce strzelanina, w której

uczestniczyli tamtejsi Serbowie i lokalna policja. Powodem zajść była zmiana prawa w

Kosowie, która nakłada na miejscowych Serbów nakaz zmiany tablic rejestracyjnych z

serbskich na kosowskie. W wyniku zaistniałego zdarzenia zamknięto dwa przejścia graniczne

między Serbią a Kosowem.

Sierpień

Eskalacja napięć kosowsko-serbskich trwa w najlepsze. Na początku sierpnia KFOR (siły

pokojowe ONZ w Kosowie) zapowiedział, że w razie sytuacji zagrożenia stabilności w regionie,

wojska międzynarodowe będą zmuszone zainterweniować. 
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Oznaczałoby to prawdopodobnie pewnego rodzaju powrót do lat 90, kiedy to na terenie

Kosowa trwała wojna między Serbami a bojówkami albańskimi. Ponadto, Aleksandar Vučić

zapowiedział, że na terenie Serbii nie będą funkcjonować żadne bazy wojskowe państw

trzecich. Decyzja ta oznaczała zatem odrzucenie możliwości utworzenia przez Rosjan swojego

przyczółku w tej części Europy, o co Moskwa wcześniej zabiegała.

Wrzesień

6 września w relacjach serbsko-kosowskich doszło do pewnego przełomu. Premier Serbii Ana

Brnabić udała się do Mitrowicy na północy Kosowa. Była to pierwsza wizyta szefa rządu Serbii

w Kosowie od 2017 roku. Premier zapowiedziała, że w imię pokoju Serbia gotowa jest na

kompromisy. Równolegle do wydarzeń w Kosowie, trwały próby zwiększania zdolności

bojowych armii serbskiej. Głowa państwa zapowiedziała chęć zakupu przez stronę serbską

cypryjskich śmigłowców szturmowych Mi-35P. Konkretnie mowa o 11 sztukach tego typu

śmigłowca, co pozwoliłoby zwiększyć liczbę tych maszyn w armii Serbii do 19 egzemplarzy.

Październik

Serbowie i Węgrzy dogadali się odnośnie budowy ropociągu, którym miałaby płynąć rosyjska

ropa. Nowa nitka miałaby połączyć Serbię z rurociągiem „Przyjaźń”, co pozwoliłoby temu

bałkańskiemu państwu na sprowadzanie z Uralu taniego surowca. Decyzja ta uwarunkowana

była planowanym unijnym embargiem na rosyjską ropę sprowadzaną drogą morską. Do tej

pory, Serbia nabywała surowiec z Syberii za pośrednictwem portów w Chorwacji.

Listopad

W listopadzie doszło do kolejnego nasilenia spięć pomiędzy Belgradem a Prisztiną. Serbowie

postanowili podnieść w gotowość bojową swoją armię w pobliżu granicy z Kosowem. Swój

ruch argumentują m.in. wzmożeniem aktywności kosowskich bezzałogowców, które miały

wlatywać na terytorium Serbii i dokonywać misji zwiadowczych. Władze Kosowa zaprzeczają

tym oskarżeniom, twierdząc, że Serbowie swoimi działaniami chcą wymusić presję na

Prisztinie.

Grudzień

Na początku grudnia, Aleksandar Vučić, wykonał miły gest w stronę Unii Europejskiej.

Powiedział on, że nikt nie będzie omijał unijnych sankcji na Rosję za pośrednictwem Serbii.
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Wg słów prezydenta, serbskie służby zatrzymały osoby z przedsiębiorstw, które uczestniczyły

w omijaniu sankcji. Serbia sama jednak nie planuje nakładać własnych sankcji na Federację

Rosyjską. Jedynym warunkiem, który przekonałby ku temu belgradzki establishment, byłoby

zagrożenie dla interesów państwa.
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https://pl.investing.com/economic-calendar/spanish-unemployment-rate-526
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https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/councilministers/Paginas/2022/20221004_council.aspx
https://www.lavanguardia.com/vida/20210307/6265037/ley-trans-dos-analisis-contrapuestos.html
https://www.realinstitutoelcano.org/informes/informe-elcano-no-9-superar-la-crisis-constitucional-profundizando-en-la-integracion-europea-cuatro-propuestas/
https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/Hiszpania_pol_300612.pdf
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-1985.html
https://www.larazon.es/espana/20221220/s6p4q3zwh5erboootgheojrsaq.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2022-901
https://www.eldiario.es/politica/casado-ensena-puerta-salida-ayuso-enredada-explicaciones-pagos-hermano_1_8761986.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-confirma-nuevo-organigrama-pp-apuesta-gestion-frente-batalla-cultural-ayuso_1_9015646.html
https://www.newtral.es/nuevo-equipo-feijoo-pp/20220403/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17099
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2022/07/09/que-dice-la-ley-de-memoria-democratica-y-por-que-genera-tanta-polemica-1586899.html
https://polskiobserwator.de/austria/obowiazkowe-szczepienia-w-austrii-wszyscy-dorosli-od-1-lutego-2022/
https://pulsmedycyny.pl/w-austrii-eutanazja-jest-juz-legalna-smiercionosny-preparat-beda-wydawac-apteki-1137706
https://forsal.pl/swiat/ukraina/artykuly/8365474,kanclerz-austrii-znowu-mamy-wojne-w-europie.html
https://biznesalert.pl/byly-kanclerz-austrii-zrezygnowal-z-posady-w-kolejach-rosyjskich/
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putinowi-w-oczy, https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/austria-kanclerz-spotkal-sie-
z-putinem-teraz-wszyscy-go-krytykuja/ (KWIECIEŃ)
 https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna-ue/news/austria-sprzeciw-embargo-gaz-
rosja-nato-wstapienie-schallenberg/ (MAJ)
https://www.wnp.pl/energetyka/rosja-przycisnela-wiec-austria-na-nowo-uruchamia-elektrownie-
weglowa,593287.html, https://www.tysol.pl/a86189-nie-tylko-niemcy-austria-rowniez-wraca-do-
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https://www.lesoir.be/484053/article/2022-12-19/passe-colonial-en-depit-des-combats-darriere-
garde-la-verite-progresse https://www.brusselstimes.com/311580/belgian-society-knows-little-of-
colonial-past-study-shows https://www.lesoir.be/468605/article/2022-10-01/van-quickenborne-
menace-par-les-narcotrafiquants-cela-ne-change-rien-je https://www.euronews.com/my-
europe/2022/10/11/belgium-to-step-up-fight-against-organised-crime-as-analyst-warns-war-on-
drugs-is-lost https://www.politico.eu/article/belgium-prime-minister-alexander-de-croo-threats-
vincent-van-quickenborne-war-drugs-threats/

"Rok 2022 w Litwie"
https://www.pism.pl/publikacje/litwa-wobec-rosyjskiej-agresji-na-ukraine
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-06-21/tranzyt-do-kaliningradu-napiecia-
rosyjsko-litewskie
https://www.dw.com/pl/zaostrza-si%C4%99-sp%C3%B3r-tranzytowy-mi%C4%99dzy-
rosj%C4%85-a-litw%C4%85/a-62235115
https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/rosja-do-parlamentu-wplynal-wniosek-ktory-
podwaza-niepodleglosc-litwy/
https://polskieradio24.pl/130/5925/artykul/2994984,polityka-litwy-wobec-rosji-analityk-pism-od-
lat-podkreslala-ze-zagrozenie-jest-realne
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-07-14/litwa-wobec-wytycznych-ke-w-sprawie-
tranzytu-kaliningradzkiego
https://defence24.pl/sily-zbrojne/panstwa-baltyckie-z-artyleria-rakietowa
https://zbiam.pl/artykuly/boxer-zwany-wilkiem/
Informacje prasowe litewskiego Ministerstwa Obrony Narodowej (Lietuvos Respublikos Krašto
apsaugos ministerija)
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-01-21/litwa-krok-w-kierunku-zapisu-nazwisk-
w-formie-oryginalnej
https://www.delfi.lt/ru/news/live/polyaki-litvy-podayut-zayavleniya-ob-izmenenii-familij-v-
pasporte-odnako-sdelat-eto-smogut-ne-vse.d?id=90135317
https://www.delfi.lt/ru/news/politics/nauseda-tema-mnimoj-diskriminacii-polyakov-
podnimaetsya-iskusstvenno.d?id=83342553
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https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuvoje-svarstoma-kurti-kariuomenes-divizija.d?
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https://ies.lublin.pl/komentarze/litewska-solidarnosc-z-ukraina/

"Rok 2022 w Białorusi"
Telegram-kanał NEXTA
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https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art37687461-kolejowi-partyzanci-z-bialorusi-stracili-wolnosc-
ale-spowolnili-putina
https://by-ua-studium.pl/bialorus-po-tygodniu-bialoruski-gabinet-przejsciowy/
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"Rok 2022 w Rosji"
https://meduza.io/feature/2023/01/01/kazhdyy-iz-nas-borets-kazhdyy-iz-nas-front-kazhdyy-iz-
nas-osnova-oborony-my-vse-ukraina
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2023-01-02/kolejne-ataki-na-kijow-312-dzien-wojny
https://www.pism.pl/publikacje/rozmowy-usa-i-nato-z-rosja-bez-przelomu
https://www.pism.pl/publikacje/rosja-uznaje-republiki-ludowe-w-donbasie
https://www.pism.pl/publikacje/operacja-oubz-w-kazachstanie
https://www.youtube.com/watch?v=THDHTlaSb50
https://www.akorda.kz/ru/prezident-kasym-zhomart-tokaev-prinyal-uchastie-v-sammite-
organizacii-tyurkskih-gosudarstv-11104851
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1453172%2Cprezydent-tadzykistanu-do-putina-prosze-
nas-nie-traktowac-jak-przedluzenie
https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/armenia-protesty-rosja-putin-
wizyta-obuz/
https://thediplomat.com/2023/01/china-russia-relations-4-takeaways-from-2022/
https://www.bbc.com/russian/news-64125803
https://www.kommersant.ru/doc/5734975
https://www.youtube.com/watch?v=ELehIG-J52Q
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https://www.theguardian.com/world/2022/nov/24/russia-passes-law-banning-lgbt-propaganda-
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O stowarzyszeniu: 
Forum Młodych Dyplomatów to ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające
młodych ludzi zainteresowanych dyplomacją i stosunkami
międzynarodowymi. 
Naszą misją jest stwarzanie możliwości dla rozwoju studentów i
absolwentów, zarówno polskich, jak i zagranicznych uczelni, którzy chcą
związać swoją przyszłość z pracą w międzynarodowym środowisku.
Działamy już od ponad 20 lat. Nasza organizacja liczy sobie ponad 200
członków, działających w 7 polskich miastach, którzy doskonalą swoje
umiejętności poprzez działanie w grupach językowych i regionalnych,
organizowanie spotkań z dyplomatami i ekspertami, dyskusje we własnym
gronie i z uznanymi specjalistami.

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz do
czytania atrykułów i prasówek na naszej stronie internetowej -
www.diplomacy.pl
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