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Listopad w szwedzkiej polityce był mniej intensywny niż wcześniejsze miesiące 2022 roku,

najistotniejszymi tematami w mijającym miesiącu były: 

Wybory u Liberałów 

Brak jedności  w partii Liberałów doprowadził do potrzeby przeprowadzenia wyborów

wewnętrznych na członka rządu. W środku partii powstały dwa obozy: pierwszy, który

popierał Umowę z Tidö, dalszy byt Liberałów w prawicowym sojuszu i szerokiej współpracy ze

Szwedzkimi Demokratami. Zwolennicy drugiego obozu sprzeciwili się wspomnianej wyżej

umowie umowy i współpracy z SD. Istniały obawy że wewnętrzny konflikt w partii mógłby

doprowadzić nawet do upadku rządu. W trakcie zebrania partii Johan Pehrson został wybrany

na oficjalnego lidera urgupowania, a jego głównym zadaniem stało się dbanie o interesy obu

bloków. Liberałowie pozostali częścią bloku prawicowego. Jednak konflikt między SD i L jest

cały czas bardzo poważny i może się w każdym momencie się zaognić. 

Niespełnione obietnice rządu

Przed wyborami rząd zadeklarował jak najszybsze spełnienie obietnic, dotyczących między

innymi spraw bieżących. Trapiącymi Szwedów problemami są wysokie ceny energii i paliw,

które przed wrześniowymi wyborami prawica obiecała obniżyć. Jak to wygląda w

rzeczywistości?

Ebba Busch, przewodnicząca Chrześcijańskich Demokratów i minister energii przyznała, że

nie udało im się spełnić obietnicy dotyczącej obniżenia cen energii. Obietnica miała zostać

zrealizowana przed 1 listopada, jednak ostatecznie wejść w życie dopiero w grudniu. Ceny

energii na południu Szwecji na koniec listopada były rekordowe w historii, było to związane

między innymi z czasowym wyłączeniem niektórych reaktorów jądrowych z powodu prac

konserwacyjnych. Co ważne w Szwecji istnieje mechanizm, który powoduje, że podatek VAT

na energię rośnie względem wysokiej inflacji.
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Powoduje to, że dopłaty, dotyczące wyłącznie południa Szwecji, nie będą miały dużego

znaczenia. Na północy kraju nie obowiązuje dodatek dla osób borykających się z problemem

wysokich cen energii.

Podsumowując ten miesiąc, w szwedzkiej polityce opierał się głównie na tematyce związanej

z problemami energetycznymi i cenami.
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NOWY GENERAŁ ARMII PAKISTANU,
KIM JEST ASIM MUNIR?

 M A R C O  B E L L A N D I

Rząd Pakistanu położył kres wielomiesięcznym spekulacjom, mianując generała

Asima Munira - wcześniej szefa dwóch agencji wywiadowczych, w tym

najpotężniejszej Inter-Services Intelligence (ISI) - na Szefa Armii i następcę generała

Qamara Javeda Bajwy, który 29 listopada przeszedł na emeryturę. Następuje to w

czasie, gdy kraj boryka się z licznymi konfliktami wewnętrznymi i trudnościami

gospodarczymi.

Kim jest Asim Munir?

Asim Munir, wyszkolony w szkole oficerskiej Mangla, w przeszłości był bliskim

współpracownikiem ustępującego szefa sztabu armii Qamara Javeda Bajwy, gdy ten

ostatni dowodził X Korpusem. Od 2017 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego

Wywiadu Wojskowego, a rok później dyrektora Inter-Services Intelligence - pozostał

na tym stanowisku przez osiem miesięcy, dopóki nie został zastąpiony decyzją

ówczesnego premiera Khana Faiza Hamida w wyniku osobistych konfliktów. W

kolejnych dwóch latach służył jako dowódca XXX Korpusu, zanim przeniósł się do

kwatery głównej pakistańskiej armii. Jest powszechnie uznawany za jednego z

najlepszych oficerów armii pakistańskiej.

Jakie znaczenie ma ta nominacja?

Jego promocja, ratyfikowana przez premiera Shehbaza Sharifa i zatwierdzona przez

prezydenta Arifa Alviego, oznacza, że Munir Munir będzie teraz nadzorował operacje

związane z bronią jądrową Pakistanu. Nominacja ta nie obeszła się bez krytyki,

szczególnie ze strony byłego premiera Khan Faiza Hamida. Były premier już

wcześniej twierdził, choć bez dowodów, że pakistańskie wojsko i obecny Premier

Sharif, spiskowali z USA, aby odsunąć go od władzy, a następnie zabić za

pośrednictwem nieudanego zamachu 3 listopada 2022. Khan zapowiedział

zorganizowanie protestu przy siedzibie wojska w celu „obrony demokracji”.



MAGAZYN FMDSTRONA 9

Cienie z przeszłości

Pakistańska armia jest często oskarżana o ingerowanie w politykę kraju - od czasu

powstania państwa 75 lat temu pakistańskie wojsko trzykrotnie przejmowało kontrolę

nad krajem i dopiero przez ostatnie czternaście lat były to rządy w „pełni”

demokratyczne. Generał Munir został wybrany z listy sześciu potencjalnych

kandydatów na Szefa Armii przez obecnego premiera Shehbaz Sharifa na drodze

konsultacji z jego starszym bratem i byłym premierem Nawazem Sharifem. To

posunięcie jest o tyle istotne dla rządu, ponieważ według niektórych obserwatorów

ma na celu utorowanie drogi dla politycznego powrotu (w 2017 został odsunięty od

władzy przez Sąd Najwyższy w wyniku skandalu „Panama Papers”).

Nominacja Munira następuje w czasie niestabilności Pakistanu, gdzie stosunki

cywilno-wojskowe są w kompletnym nieładzie, a państwo boryka się licznymi

problemami, takimi jak kryzys gospodarczy, spadek eksportu i dewastująca powódź.

Nominacja ta nabiera jeszcze większego znaczenia z uwagi na istniejące napięcia

pomiędzy administracją byłego premiera Imrana Khana a nowo powołanym rządem

z powodu niezgodności stron odnośnie do zmian w kierownictwie wojskowym. Nowo

mianowany Szef Armii Munir będzie dowodził armią liczącą 600 000 żołnierzy, mając

decydujący wpływ na przyszłe stosunki Pakistanu - nie tylko z sąsiadującymi

Indiami, ale również z Afganistanem rządzonym przez talibów.
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SPOTKANIE NA LINII BIDEN-XI
JINPING NA BALI 

 
 Mimo ciepłych, niemal sympatycznych, uśmiechów i uścisków spotkanie przywódców dwóch

największych potęg na Bali odbywało się w okresie najchłodniejszych relacji od dekad. 

 Do spotkania doszło w trakcie szczytu G20 na Bali 14 listopada. Chociaż obecny prezydent

USA już wcześniej widywał się z Xi Jinpingiem, a co więcej zna się z nim całkiem dobrze, to

wspomniany szczyt był pierwszą okazją dla przywódców do zobaczenia się na żywo od

czasów przejęcia władzy przez Bidena. Obaj panowie mieli powody do zadowolenia i

swoistej pewności siebie przed spotkaniem z uwagi na fakt, że oboje dokonali niedawno

konsolidacji władzy na krajowym podwórku. W przypadku Xi była to już trzecia z rzędu

reelekcja na przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin, a, jeśli chodzi o Bidena, mimo że

jego partia przegrała walkę o niższą izbę Kongresu z Republikanami, udało się jej utrzymać

większość w Senacie, co można nazwać sukcesem, gdyż decyzje administracji Bidena nie

będą mogły być w pełni torpedowane. 

Mimo ciężkiej atmosfery wiszącej nad obradami m.in. z uwagi na ostatnie zamieszanie

wokół Tajwanu, zarówno Biden jak i Xi chcieli za pomocą serdecznych gestów przedstawić

siebie jako przywódców, którym zależy na utrzymaniu pokoju. Właśnie w takich kategoriach

można odczytywać główny cel, trwającego ponad 3 godziny (z przerwą), spotkania. Sam jego

czas można już odbierać za pewien optymistyczny prognostyk, gdyż był on dłuższy niż

przewidywano. 

Już po rozmowach w komunikatach i wypowiedziach obu stron dominowały wezwania do

współpracy na rzecz światowego pokoju oraz potrzeby uniknięcia nowej zimnej wojny. Oba

państwa potwierdziły, że będą stale współpracować w kwestii postcovidowej, odbudowy,

walki ze zmianami klimatu oraz rozwiązywania lokalnych konfliktów. Wobec toczącej się

rywalizacji Chiny wezwały do poszanowania wzajemnej odrębności oraz podkreślały swoje

nieustanne zaangażowanie w celu utrzymania pokoju. Wypowiedzi amerykańskie były

natomiast nacechowane większym realizmem. Biden mówił o rywalizacji, którą USA będą

kontynuować razem ze swoimi sojusznikami, lecz zastrzegał, że w interesie wszystkich leży

uniknięcie zbrojnej konfrontacji. 

K A C P E R  K R Z E M I E C
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Widać jasno, że obie strony są świadome odpowiedzialności jakie kładzie na nie miano

największych współczesnych potęg, co znajduje swój wyraz w przybliżonych deklaracjach.

Jednak jak zawsze takie stwierdzenia trzeba brać z pewną rezerwą, ponieważ deklaracje

deklaracjami, a czyny czynami. Tylko przez pryzmat obserwacji faktycznych kroków

podejmowanych przez oba mocarstwo możemy oceniać realizacje wyrażanych chęci, a

niestety na razie nie wyglądają one optymistycznie. 

Kwestia Tajwanu z przyczyn oczywistych znalazła się na głównej wokandzie spotkania. W

tym przypadku nie doszło do znaczących zmian stanowisk obu potęg. Chiny wyraziły jak

zawsze przekonanie, że Tajwan to ich wewnętrzna sprawa wpisująca się w politykę jednych

Chin. Stany Zjednoczone wyraziły poparcie dla wspomnianej polityki, lecz z pewnością

sprawa Tajwanu jeszcze długo stanowić będzie oś geopolitycznej rywalizacji między Pekinem

a Waszyngtonem. Być może była to jedna z głównych przesłanek do ustanowienia stałej

strategicznej komunikacji i wprowadzenia wspólnych konsultacji dotyczących przede

wszystkim kwestii ekonomicznych oraz klimatycznych. Co więcej, obaj przywódcy

zdecydowali, że pozostaną w stałym kontakcie. Opisane wyżej decyzje są powszechnie

uznawane za największy sukces rozmów, z prostej przyczyny - mogą one realnie zapobiec

nagłej nieprzewidzianej eskalacji trwającej rywalizacji. Element stałego kontaktu między

przywódcami państw już teraz jest porównywany do legendarnej gorącej linii Waszyngton-

Moskwa, która z pewnością odegrała ważną rolę w utrzymywaniu zimnowojennej rywalizacji

w niskiej temperaturze. Jak będzie tym razem? Czas pokaże. 

Wobec wojny w Ukrainie stanowiska obu potęg są rozbieżne, gdyż nacisk kładziony jest na

zupełnie inne aspekty. Chiny jako nieformalny sojusznik Rosji wyrażają chęć pokojowego

rozwiązania sporu bez jasnego wskazywania na winnych samej inwazji, podczas gdy USA

jasno mówią o winie Rosji. Jedynym elementem łączącym obydwie strony jest silne

przekonanie o niedopuszczalności użycia broni atomowej w konflikcie zaakcentowane

szczególnie podczas spotkania. 

Podsumowując, w samym szczycie nie powinno się dopatrywać większych przełomów

dotyczących najbardziej palących sporów. Jednakże, można go uznać za spotkanie

wprowadzające pewną stabilizację w relacjach dwóch najpotężniejszych mocarstw. Dzięki

wprowadzonym kanałom komunikacji, konsultacjom oraz grupom roboczym będących w

ciągłej pracy prawdopodobieństwo wybuchu nagłego niekontrolowanego konfliktu znacząco

spada. 
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Kontynuacją wprowadzania w życie ustaleń przywódców będzie także zapowiedziana już po

szczycie wizyta amerykańskiego sekretarza Anthony'ego Blinkena w Pekinie. Wydaje się, że

zgodnie z poglądem wyrażonym przez Joe Bidena państwa znajdują się na nieuniknionym,

gdyż strukturalnym, kursie kolizyjnym, lecz siła i skala ich zderzenia może zostać

zredukowana poprzez wzajemną współpracę i dialog. 
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Rok 2022 jest jednym z bardziej przełomowych okresów w historii niepodległego

Kazachstanu. Styczniowe protesty, które doprowadziły do przetasowań na szczytach władzy,

rozpoczęły proces, którego zwieńczeniem były przedterminowe wybory, które odbyły się 20

listopada. Proces ten bez wątpienia zakończył się umocnieniem władzy oraz zdobyciem

legitymizacji przez aktualnego prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa.

Wybory obserwowane były przez liczne niezależne komisje pilnujące wiarygodności i

uczciwości procedur wyborczych. Wśród obserwatorów znalazł się także znany polski polityk

PSL Janusz Piechociński. Pomimo zaobserwowania pewnych naruszeń, większość

obserwatorów uważa wybory za dobrze przeprowadzone. Stojąca na czele misji OBWE

Urszula Gacek stwierdziła: "Obserwatorzy Misji Obserwacji Wyborów ocenili proces

głosowania pozytywnie w 95 proc. z 1 131 obserwacji. Procedury głosowania były w

większości przestrzegane". Stwierdziła także, że te wybory stanowią szansę na rozwój

postaw demokratycznych w Kazachstanie, które mogą wydać pozytywne owoce podczas

wyborów parlamentarnych zaplanowanych na pierwszy kwartał 2023 r.

 Eksperci i obserwatorzy zwracali uwagę na problem braku atrakcyjnych kandydatów, którzy

mogliby stanowić alternatywę dla Kasyma-Żomarta Tokajewa. W wyborach udział wzięło

poza Tokajewem jeszcze 5 kandydatów, reprezentujących różne partie i ruchy społeczne.

 Kandydatem, który zdobył drugie miejsce, był Żiguli Dajrabajew. Reprezentował on interesy

mieszkańców wsi, startując z ramienia partii Auył (sama nazwa oznacza właśnie słowo

“wieś”). Zdobył on 3,42% głosów, co było wynikiem i tak wyższym niż przewidywały sondaże.

Zaraz po nim z wynikiem 2,6% uplasowała się Karakat Abden, działaczka i szefowa

organizacji pracowników socjalnych i organizacji zajmujących się edukacją kazachstańskich

dziewcząt. Kandydatka zasłynęła też z autorstwa podręcznika używanego w placówkach

edukacyjnych przez nią kierowanych, w którym to prezentuje tradycjonalistyczne poglądy na

wychowanie oraz seksualność młodych kobiet. Abden w swojej kampanii wykazała się

radykalnie konserwatywnymi wypowiedziami oraz ostrym sprzeciwem wobec feminizmu. Co

ciekawe, przedstawiała się jako kandydatka kobiet, nie jako kandydatka ogółu

społeczeństwa.

WYBORY PREZYDENCKIE W
REPUBLICE KAZACHSTANU

 M A C I E J  S C H M I D T
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Ze względu na szereg naruszeń odrzuconych zostało kilka kandydatur. Jednym z

odrzuconych kandydatów był Nurzan Ałtajew, działacz społeczny, który został odrzucony

przez komisje wyborcza ze względu na fałszowanie podpisów poparcia. Pojawiły się głosy,

jakoby było to prześladowanie przeciwników politycznych mogących zaszkodzić

kandydaturze Tokajewa. Faktem jednak jest, że Ałtajew był niszową postacią kazachskiego

życia politycznego, a zasłynął jedynie wypowiedziami o charakterze szowinistycznym czy

sprzeciwem wobec restrykcji sanitarnych (które w Kazachstanie okazały się dość skuteczne

w walce z pandemią).

Frekwencja wyborcza w kraju wyniosła 69,44%, jednak na poziomie miast i regionów

wyglądała ona bardzo różnorodnie. W większości regionów wynosiła ona około 80%

(rekordowe 81,4% w obwodzie żetyskim), jednak znacząco od tych wyników odróżniały się

frekwencje w trzech największych miastach Kazachstanu. W tradycyjnie bardziej

opozycyjnych Ałmatach frekwencja wyniosła około 29%. W stolicy kraju wynik był bliski 50%,

a w Szymkencie osiągnął poziom 59%. Brak udziału w wyborach mieszkańców dużych miast

część ekspertów traktuje jako swego rodzaju manifestację sprzeciwu bogatszej i bardziej

liberalnej części społeczeństwa wobec kandydatury prezydenta Tokajewa, jak i próbę

podważenia legitymizacji tych wyborów. Podobną funkcję mogło pełnić także oddanie głosu

“przeciw wszystkim”, na który zdecydowało się 5,8% wyborców.

Badania różnych sondażowni, jak i niezależnych ekspertów wskazywały, że od początku

spodziewano się, że Kasym-Żomart Tokajew uzyska wynik na poziomie około 70-80%,

gwarantujący wygraną. Po wydarzeniach styczniowych, podejściu wobec szeregu kryzysów

związanych z wojną na Ukrainie oraz przeprowadzonych reformach strukturalnych państwa

cieszy się on realnym poparciem społeczeństwa. Skuteczność, modernizacja oraz

budowanie zgody między etnicznej są filarami kazachstańskiej polityki wewnętrznej od

uzyskania niepodległości przez ten kraj. Realizowane jako priorytetowe przez Nursułtana

Nazarbajewa wpisały się niejako w kazachstańskie myślenie o roli przywódcy oraz polityków

jako gwarantów tych zasad. Tokajew doskonale to wykorzystał i nadal wykorzystuje.

Kazachstański politolog Danijar Aszimbajew stwierdził, że Tokajew jednocześnie uosabia

władze, jak i alternatywę dla władzy, dwa główne wcielenia, których domaga się

kazachstański elektorat. Takie podejście trafia zarówno do trzonu twardego elektoratu,

który popiera kazachstański model ustrojowy, jak i do zwolenników reform, czy nawet tzw.

“elektoratu protestu”.
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Pierwszymi rozmowami, jakie odbył Kasym-Żomart Tokajew dzień po zwycięstwie, były

telefony do trójki przywódców państw Azji Centralnej: prezydenta Tadżykistanu Emomalego

Rahmona, prezydenta Uzbekistanu Szawkata Mirzijojewa i prezydenta Kirgistanu Sadyra

Dżaparowa. Pokazuje to, że region Azji Centralnej pozostaje kluczowy dla Tokajewa, który

niejako staje się jego najbardziej rozpoznawalnym globalnie przywódcą i jednocześnie

rzecznikiem. Będzie on zapewne dążyć do tego, aby Kazachstan jako państwo największe i

najbardziej rozwinięte pozostało naturalnym liderem oraz mediatorem wobec regionalnych

problemów.

W gronie tym zabrakło jednego środkowoazjatyckiego lidera, nowo wybranego prezydenta

Turkmenistanu Serdara Berdimuhamedowa. Może to wskazywać na brak poważnego

traktowania jego osoby jako lidera państwa, gdyż władzę objął w sposób zupełnie inny niż

Tokajew, de facto z namaszczenia swojego ojca. Sam Serdar Berdimuhamedow nie wykazuje

się osobistą charyzmą, poparciem społecznym czy zdolnościami przywódczymi. Taka

manifestacja może być znakiem dla innych państw regionu (szczególnie Tadżykistanu), że

rządzący Kazachstanem opowiadają się za bardziej demokratycznym transferem władzy

aniżeli opierającym się na dziedziczeniu. Związek z tym ma też fakt bardzo głębokiego

kryzysu, przez który przechodzi Republika Turkmenistanu i jej ogromne uzależnienie

gospodarcze i polityczne od Chin, co obniża jej rangę jako ważnego partnera dla

Kazachstanu.

Kolejne rozmowy telefoniczne Kasym-Żomart Tokajew odbył z dwójką przywódców państw

postsowieckich: prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką i prezydentem

Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. Powiązania pomiędzy Republiką Kazachstanu a Republiką

Białorusi nie są specjalnie bliskie - opierają się głównie na uczestnictwie we wspólnych

formatach międzynarodowych w przestrzeni eurazjatyckiej. Gospodarcze powiązania nie są

wysokie, choć Kazachstan jest odbiorcą ponad 2% białoruskiego eksportu, głównie towarów

produkcji białoruskiej. Mówiąc natomiast o relacjach kazachstańsko-azerbejdżańskich,

trzeba podkreślić, iź sprawa ma się zgoła inaczej. Wobec spektakularnych sukcesów

militarnych i ekonomicznych tego państwa zintensyfikowały się jego relacje z Kazachstanem.

24 sierpnia prezydent Tokajew odwiedził Baku, podpisując szereg kluczowych umów. W tym

kontekście ta rozmowa telefoniczna staje się kolejnym z dowodów budowania dobrych

relacji transkaspijskich pomiędzy tymi państwami, jak i ich liderami. Rozmowy z oboma

liderami dotyczyły także ustaleń przed nadchodzącym szczytem OUBZ w Erywaniu.
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Ostatnią grupą przywódców państw, z którymi rozmowę telefoniczną 21 listopada odbył

Kasym-Żomart Tokajew, było trzech liderów azjatyckich mocarstw regionalnych: prezydent

Turcji Recep Tayyip Erdoğan, prezydent Iranu Ebrahim Ra’isi i premier Pakistanu Shehbaz

Sharif. Utrzymywanie poprawnych relacji z tymi państwami jest dla Kazachstanu kluczowe

ze względu na uczestnictwo we wspólnych formatach międzynarodowych, jak i ze względu

na doktrynę polityki wielobiegunowej, która stoi u podstaw kazachstańskiej polityki

zagranicznej od uzyskania niepodległości przez Republikę Kazachstanu.

Wynik wyborów został powszechnie uznany na świecie, a Kasym-Żomart Tokajew uzyskał

szereg listów gratulacyjnych. Takowe telegramy przesłali zarówno przywódcy kluczowych dla

Kazachstanu wielkich mocarstw: Władimir Putin czy Xi Jinping, jak i wielu innych państw, w

tym także prezydent Polski Andrzej Duda. Swoje gratulacje złożyli także przedstawiciele

organizacji międzynarodowych: sekretarz generalny ONZ António Guterres czy

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Do gratulacji dołączyli się także liczni

liderzy religijni (nie tylko muzułmańscy) czy osoby publiczne.

Ceremonia inauguracji prezydentury Kasyma-Żomarta Tokajewa odbyła się 26 listopada.

Zgromadzili się na niej licznie przedstawiciele kazachskiej klasy politycznej, konkurenci z

wyborów, przedstawiciele sektora prywatnego, oficerowie wojska, politologowie i

dziennikarze. Obecny był także pierwszy prezydent Kazachstanu, Nursułtan Nazarbajew. Po

uroczystym ślubowaniu nowo wybrany prezydent ogłosił swoje pierwsze uchwały. Dotyczyły

one poprawy sytuacji na kazachstańskiej wsi oraz zapobieganiu nielegalnemu wywożeniu za

granice majątku narodowego. Ogłoszone zostały także kolejne wybory, odbędą się one 14

stycznia i wyłonią delegatów do senatu, jednej z dwóch izb kazachstańskiego parlamentu. W

swoim przemówieniu Kasym-Żomart Tokajew szczególny nacisk kładł na kwestie

sprawiedliwości i reform państwa, choć obecnych było także wiele odwołań do tradycji

narodowych i przodków. Prezydent wspomniał także o swoich modlitwach za pomyślność

Kazachstanu w Mekce, którą odwiedził w lipcu.

Pierwszą wizytą zagraniczną nowo wybranego prezydenta było odwiedzenie Moskwy 28

listopada. Pomimo, że pierwsza wizyta zagraniczna po wyborach uznawana jest za

prognostyk dalszej polityki zagranicznej, to jednak tej wizyty nie należy tak traktować. Obyła

się ona w ramach cyklicznego wydarzenia, XVIII Forum Współpracy Międzyregionalnej

pomiędzy Rosją a Kazachstanem. W wydarzeniu brało udział wielu przedstawicieli władz

niższego szczebla czy samorządu terytorialnego. Efektem wizyty była dość symboliczna

deklaracja pochwalająca 30 lat relacji pomiędzy oboma państwami oraz garść słownych

oświadczeń na temat dalszego pogłębiania relacji bilateralnych. 
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Echem odbiła się także jedna dość wyjątkowa deklaracja Władimira Putina, który

zaproponował przy tej okazji wizję trójstronnej unii gazowej wraz z Kazachstanem i

Uzbekistanem. O ile Kasym-Żomart Tokajew odniósł się do tego pomysłu pozytywnie, o tyle

nieobecny wtedy w Moskwie  przedstawiciel Uzbekistanu w osobie ministra energii

stwierdził, że nie jest zainteresowany takim układem i będzie kontynuował handel gazem

oparty na umowach dwustronnych. Wielu kazachstańskich dziennikarzy stwierdziło jednak,

że ta wizyta nie była szczególnie istotna. Na jednym z poczytnych portali informacyjnych

ukazała się nawet analiza wskazująca na brak zainteresowania prezydenta Tokajewa tym

spotkaniem i chęcią jego jak najszybszego zakończenia, na co miała wskazywać jego mowa

ciała.

Najbardziej kluczową podróżą inaugurująca nową kadencję prezydenta Tokajewa był jednak

jego dwudniowy wyjazd do Francji w dniach 29-30 listopada. Kasym-Żomart Tokajew został

przyjęty przez prezydenta Macrona w Pałacu Elizejskim, gdzie odbyli rozmowy na szereg

kluczowych tematów, a prezydent Francji pogratulował mu z okazji wygranych wyborów i

okazał poparcie dla realizowanych aktualnie reform wewnętrznych. Obie strony podpisały

szereg umów dotyczących współpracy ekonomicznej, energetycznej, kulturalnej i

edukacyjnej. Niezaprzeczalnym są silne powiązania ekonomiczne obu państw. Kazachstan

jest jednym z głównych eksporterów uranu i ropy do Francji. Jest to szczególnie ważne teraz,

gdy sankcje uniemożliwiły zakup surowców energetycznych z Rosji. Francji potrzebne są

bezpieczne źródła kluczowych surowców, które to Kazachstan zapewniał jej od lat i może

zapewniać w jeszcze większym zakresie. Ze wszystkich państw Unii Europejskiej to Francja

ma najbliższe więzi z Kazachstanem, dlatego też to zbliżenie warto traktować także w

szerszym aspekcie budowania i umacniania europejskiej obecności w Kazachstanie oraz, co

za tym idzie, w Azji Centralnej (co widać także po wcześniejszym spotkaniu Emmanuela

Macrona z prezydentem Uzbekistanu w dniach 21-22 listopada).

Wizyta we Francji była także okazją do spotkania się z szeregiem przedstawicieli francuskich

firm państwowych i prywatnych oraz podpisania licznych umów i kontraktów. Francja jest

piątym co do wielkości inwestorem na terenie Kazachstanu, a, wobec aktualnej sytuacji

geopolitycznej, francuski kapitał może tym bardziej zwiększyć tam swoją obecność. W ciągu

tego roku obroty handlowe między Kazachstanem a Francją wzrosły o 12 proc, a dziś w

Kazachstanie z powodzeniem działa ponad 170 francuskich firm. Na szczególną uwagę

zasługuje umowa pomiędzy Ministerstwem Energii Republiki Kazachstanu a Ministerstwem

Europy i Spraw Zagranicznych Francji w sprawie budowy farmy wiatrowej o mocy 1 GW

realizowanej przez Total Energies w Obwodzie Żambylskim na południu kraju.
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Bardzo nieoczywistym owocem wizyty prezydenta Tokajewa we Francji był wyrok Krajowego

Sądu Azylowego Francji, który odmówił udzielenia azylu Muchtarowi Ablazowowi. Ablazow

to znany kazachstański opozycjonista, który opuścił swój rodzimy kraj po tym, jak otrzymał

wyrok 20 lat więzienia za defraudację 7 mld dolarów w banku BTA. W 2018 roku wyrok

został zamieniony na dożywocie ze względu na zlecenie zabójstwa innego biznesmena.

Poszukiwany był także przez Wielką Brytanię, Rosję oraz Ukrainę w związku ze swoimi

przestępstwami finansowymi. Pomimo oficjalnego zaprzeczenia wiceministra spraw

zagranicznych Kazachstanu Romana Wasilenki, jakoby był to efekt wizyty prezydenta

Tokajewa oraz nacisków Kazachstanu, można się domyślić związku pomiędzy oficjalną

wizytą a taką decyzją francuskiego sądu. Już przed wizytą Tokajewa we francuskiej prasie

oraz wśród francuskich elit pojawiła się dyskusja na temat Ablazowa. Kazachstan jest

kluczowym partnerem gospodarczym, energetycznym i politycznym dla Republiki

Francuskiej i udzielanie azylu skompromitowanemu opozycjoniście według wielu

komentatorów sprzeczne jest z racją stanu, jak i budowaniem dobrych relacji pomiędzy

oboma państwami.

Tokajew uzyskał mocny mandat społeczny do dalszego prowadzenia szeroko zakrojonych

reform oraz kontynuowania trwającego modelu współpracy międzynarodowej. Pierwsze dni

jego prezydentury pokazują, że Kazachstan będzie realizował swoje interesy w sposób

zgodny z własną racją stanu, budując porozumienie z wieloma graczami na arenie

międzynarodowej. Z perspektywy europejskie, a zatem i polskiej, bardzo pozytywnym

prognostykiem jest fakt owocnej wizyty prezydenta Tokajewa we Francji. Budowanie

dobrych relacji z Kazachstanem, państwem posiadającym ogromne zasoby różnych

surowców oraz istotnym z perspektywy bezpieczeństwa w regionie Eurazji, powinno być

jednym z celów państw Unii Europejskiej.

Przykład kazachstańskich wyborów prezydenckich i przeprowadzanych reform

strukturalnych może stanowić inspirację w modernizacji i rozwoju dla pozostałych

przywódców regionu, którzy, widząc sukcesy projektu prezydenta Tokajewa, mogą

zaadaptować pewne rozwiązania w swoich państwach. Szczególnie istotny ten wzór może

być dla bliskiego Kazachstanowi kulturalnie i etnicznie Kirgistanu, trawionego przez konflikty

klanowe i polityczne. Prezydent Dżaparow, który do władzy doszedł w wyniku protestów z

2020 roku, potrzebuje stworzenia nowej formuły rządów, aby nie podzielić losu swoich

poprzedników, a taką alternatywę oferuje model zaproponowany przez prezydenta

Tokajewa.
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Także przywódcy w Tadżykistanie i Uzbekistanie zmagający się z problemem dalszego

transferu władzy mogą skorzystać z pewnych rozwiązań wypracowanych w Kazachstanie.

System budowany w Kazachstanie przez Kasyma-Żomarta Tokajewa daleki jest od

zachodnich liberalnych demokracji, ale zarazem oddala się od typowych

środkowoazjatyckich satrapii, tworząc niejako nową, synkretyczną formułę rządów.
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Rosja i Birma na przestrzeni lat wydawały się być w dobrych relacjach. Od 1988 roku Rosja

przeprowadziła liczne szkolenia wojskowe łącznie dla 7000 birmańskich oficerów, sprzyja

wojskowej modernizacji Birmy, a oba państwa wzajemnie wspomagają się w celu

zmniejszenia wpływu sankcji Zachodu na ich gospodarki. Co więcej, Rosja była i pozostaje

drugim po Chinach największym sprzedawcą broni do Birmy. Jak pisze South China Morning

Post, Rosja zyskała więcej niż 1.5 mld $ za sprzedaną broń w okresie 1999-2018. 

Relacje birmańsko-rosyjskie polepszyły się szczególnie po zamachu stanu w lutym 2021 roku

zorganizowanym w Birmie przez juntę wojskową zwaną Tatmadaw. Podczas gdy

społeczność międzynarodowa nadal potępia juntę wojskową za obalenie demokratycznego

rządu Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD) na czele z Aung San Suu Kyi, Rosja skupiła

się na współpracy wojskowej i zacieśnianiu więzów społecznych i gospodarczych. Przyczyn

nawiązania tak ścisłej współpracy obecnie jest kilka.

 

Birma po zamachu stanu szukała partnera, który zatrzyma spowolnienie gospodarcze

spowodowane licznymi sankcjami Zachodu i odwróceniem się organizacji ASEAN od Birmy,

oraz który będzie inwestować, rozwijać technologie i okaże wsparcie dyplomatyczne na

korzyść przemian politycznych w państwie. 

Należy wspomnieć, że Birma obawia się zbytniego uzależnienia od Chin, a właśnie liczne

umowy militarne z Rosją przewidujące dostawę dronów, helikopterów oraz innych

technologii wojskowych przyczyniły się do zwrócenia się Birmy ku swojemu „dostawcy

środków bezpieczeństwa”. Rosja natomiast szuka sposobów na wzmocnienie swojej pozycji

w Azji Południowo-Wschodniej, ocieplając stosunki z Wietnamem, Malezją i Tajlandią, a wraz

z Chinami dążąc do otrzymania dostępu do Oceanu Indyjskiego

ZACIEŚNIENIE STOSUNKÓW
BIRMAŃSKO-ROSYJSKICH PO

ZAMACHU STANU W 2021 ROKU
 M A R I A N A  H E L Y S H
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 Trzeba również zaznaczyć, że Rosja, jak pokazuje historia, chętnie wspiera powstające ruch

separatystyczne, rządy populistyczne, autorytarne i niedemokratyczne, tym samym budując

swoją ideologiczną koalicję sprzeciwiającą się ideom, wartościom oraz polityce Zachodu.

Birma stała się akurat idealnym kandydatem na sojusznika Rosji, ponieważ junta wojskowa,

będąc pokrzywdzoną przez społeczność międzynarodową, „walczyła” z prodemokratyczną

miłośniczką polityki Zachodu, a szczególnie USA i Wielkiej Brytanii, Aung San Suu Kyi, która w

dodatku kształciła się na Zachodzie i posiada dwóch synów z brytyjskim obywatelstwem.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęta 24 lutego 2022 roku tylko potwierdziła i wzmocniła

łącza przemawiające za walką z ideologią Zachodu. 

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej argumenty, prawidłowym będzie stwierdzenie, że

współpraca militarna jest kluczową kwestią w obecnych stosunkach rosyjsko-birmańskich. 

 Na płaszczyźnie wojskowej w 2021 roku zostały zrealizowane dwie wizyty delegacji

wojskowej Rosji. Podczas jednej z nich na pokład rosyjskiego okrętu wojennego Gremyashiy

w Birmie wszedł generał Min Aung Hlaing, spotykając się z przedstawicielami rosyjskiej

marynarki wojennej. Oprócz tego, należy zauważyć, że w 2021 roku podczas marcowej

wizyty wiceministra obrony Aleksandra Fomina, który odpowiada za zagraniczne stosunki

wojskowe, ogłoszono że Birma otrzyma więcej rosyjskich samolotów wojskowych, systemów

obrony powietrznej i pojazdów opancerzonych. Podczas tej wizyty Rosja sprzedała Birmie

broń o wartości 2,3 mld $.

Minister Shoigu odwiedził Birmę kilkakrotnie. Ostatnia wizyta miała miejsce w styczniu 2021

roku tuż przed puczem wojskowym. Podobne wizyty były organizowane w ciągu całego roku

z uczestnictwem przedstawicieli wojskowych różnych szczebli, w tym wizyta Sekretarza Rady

Bezpieczeństwa Narodowego Nikołaja Patruszewa związana z rozmowami o perspektywach

walki z terroryzmem oraz spotkanie wiceministra Fomina z szefem sztabu generalnego

Maung Maung Aye na "Armii 2021" - Wojskowym Forum Technicznym w Rosji. Co więcej,

marynarka wojenna Birmy wraz z Chinami uczestniczyła w ćwiczeniach rosyjskiej Floty

Pacyfiku. W październiku 2021 roku Min Aung Hlaing osobiście spotkał się z

przedstawicielami m.in. Stowarzyszenia Przyjaźni Rosja-Birma, aby omówić inwestycje i

współpracę w zakresie produkcji paliw, cementu, stali, nawozów, dostaw energii elektrycznej

i elektrycznego transportu publicznego.
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Przechodząc do omówienia zacieśnienia współpracy na płaszczyźnie energetycznej, należy

wspomnieć, że we wrześniu 2022 roku generał i szef rządu junty wojskowej Min Aung Hlaing

uczestniczył w Eastern Economic Forum w rosyjskim mieście portowym Władywostok.

Wizyta ta była również pierwszą okazją dla generała do spotkania z prezydentem Rosji gdyż

należy wspomnieć, że władze rosyjskie po zamachu stanu nie spieszyły się z oficjalnym

powitaniem „nowego przywódcy Birmy”. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy była

niechęć do bezpośredniego poparcia zamachu ze względu na obawy przed reakcją dość

ważnego partnera Rosji, Chin. Państwo Środka uważa Birmę za swoją strefę wpływów, a

więc bez wyraźnego poparcia ze strony chińskiej dla Birmy Rosja nie zamierzała uznawać

nowego rządu birmańskiego, wykluczając możliwość spotkania z prezydentem Rosji ze

względu na niewystarczające uzasadnienie wizyty. 

Jednym z najważniejszych postanowień spotkania we Władywostoku było uzgodnienie planu

współpracy w dziedzinie energii jądrowej z Rosatomem, rosyjskim państwowym koncernem

nuklearnym, przewidującym budowę reaktora modułowego w Birmie oraz szkolenia dla

personelu. Kolejnym krokiem było podpisanie przez Ministra Nauki i Technologii junty Birmy

dr Myo Thein Kyaw w listopadzie 2022 roku w Centrum Technologii Nuklearnej w Sankt

Petersburgu umowy z Rosatomem w sprawie utworzenia podobnej instytucji w Yangon,

jednym z największym miast Birmy. Ponadto obie strony zgodziły się na bezpośrednie loty

między dwoma krajami od przyszłego roku (proponowane loty miałyby połączyć Rangun z

rosyjskimi miastami Władywostok, Nowosybirsk i Krasnojarsk). Junta wojskowa wyraziła

również chęć dołączenia do rosyjskiego systemu płatniczego „MIR”. W ramach wymiany

kulturowej delegacja birmańska odwiedziła świątynie buddyjskie w Rosji, a Minister Obrony

Shoigu na jednym ze spotkań zwrócił się do słuchaczy w języku birmańskim.

Analizując zbliżenie Rosji i Birmy w kontekście implikacji dla bezpieczeństwa regionalnego,

warto podkreślić, iż Birma, na zrównoważenie izolacji w organizacji ASEAN, we wrześniu

otrzymała propozycję zostania Partnerem w Dialogu w Szanghajskiej Organizacji

Współpracy, której członkami są również Rosja, Indie i Pakistan, założonej przez Chiny jako

odpowiedź na zachodnie wpływy w Azji Środkowej.
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Przechodząc do omówienia zacieśnienia współpracy na płaszczyźnie energetycznej, należy

wspomnieć, że we wrześniu 2022 roku generał i szef rządu junty wojskowej Min Aung Hlaing

uczestniczył w Eastern Economic Forum w rosyjskim mieście portowym Władywostok.
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należy wspomnieć, że władze rosyjskie po zamachu stanu nie spieszyły się z oficjalnym

powitaniem „nowego przywódcy Birmy”. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy była

niechęć do bezpośredniego poparcia zamachu ze względu na obawy przed reakcją dość

ważnego partnera Rosji, Chin. Państwo Środka uważa Birmę za swoją strefę wpływów, a

więc bez wyraźnego poparcia ze strony chińskiej dla Birmy Rosja nie zamierzała uznawać

nowego rządu birmańskiego, wykluczając możliwość spotkania z prezydentem Rosji ze

względu na niewystarczające uzasadnienie wizyty. 

Jednym z najważniejszych postanowień spotkania we Władywostoku było uzgodnienie planu
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dr Myo Thein Kyaw w listopadzie 2022 roku w Centrum Technologii Nuklearnej w Sankt
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jednym z największym miast Birmy. Ponadto obie strony zgodziły się na bezpośrednie loty

między dwoma krajami od przyszłego roku (proponowane loty miałyby połączyć Rangun z

rosyjskimi miastami Władywostok, Nowosybirsk i Krasnojarsk). Junta wojskowa wyraziła

również chęć dołączenia do rosyjskiego systemu płatniczego „MIR”. W ramach wymiany

kulturowej delegacja birmańska odwiedziła świątynie buddyjskie w Rosji, a Minister Obrony

Shoigu na jednym ze spotkań zwrócił się do słuchaczy w języku birmańskim.

Analizując zbliżenie Rosji i Birmy w kontekście implikacji dla bezpieczeństwa regionalnego,

warto podkreślić, iż Birma, na zrównoważenie izolacji w organizacji ASEAN, we wrześniu

otrzymała propozycję zostania Partnerem w Dialogu w Szanghajskiej Organizacji

Współpracy, której członkami są również Rosja, Indie i Pakistan, założonej przez Chiny jako

odpowiedź na zachodnie wpływy w Azji Środkowej.
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W kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę Birma wyraziła pełne poparcie wobec

przestępczych działań Rosji oraz nazwała je „uzasadnionymi”. Oprócz tego junta wojskowa

na Eastern Economic Forum podziękowała prezydentowi Rosji za „kontrolę i utrzymanie

porządku na świecie”. Kolejnym elementem, który świadczy o nieustającej współpracy, jest

zablokowanie przez Rosję i Chiny oświadczenia Rady Bezpieczeństwa ONZ wyrażającego

zaniepokojenie przemocą i poważną sytuacją humanitarną w Birmie. 

Podsumowując, niedawne jawne zacieśnienie współpracy między Birmą i Rosją ma złożony

charakter oraz historyczne korzenie. Brak stabilności w regionie oraz ciągłe żądania

regionalnych potęg przyczyniły się do tego, że Birma, będąc zarządzaną przez juntę

wojskową od 2021 roku, znalazła się de facto pod patronatem Rosji. Ponadto, inwazja Rosji

na Ukrainę stała się dodatkowym silnikiem napędowym uzależnienia Birmy od Rosji,

przynajmniej na płaszczyźnie militarnej. Tak zwany patron nie ogranicza się natomiast tylko

do sumiennego wsparcia Birmy, ale realizuje też swoje cele, a mianowicie poszerzenie

wpływów w regionie Azji Południowo-Wschodniej oraz budowanie koalicji z państw

stawiających czoło krytyce i sankcjom Zachodu. Mimo wszystko, wciąż pozostaje aktualnym

pytanie, jaka przyszłość czeka Birmę i w jakim kierunku będzie kształtował się jej wizerunek,

mając w gronie „najlepszych przyjaciół” Rosję.
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Rok 2022 dla Republiki Indonezji kończy się wyjątkowo nieszczęśliwie. Do tej pory doszło

tam do pięciu trzęsień ziemi, a to zdecydowanie najpoważniejsze w skutkach miało miejsce

na wyspie Jawa. Pod względem ofiar było to najtragiczniejsze trzęsienie ziemi w Indonezji od

trzęsienia na Sumatrze w 2010 roku.

Trzęsienie ziemi z siłą 5,6 w skali Richtera nawiedziło miasto Cianjur, zlokalizowane na

zachodniej prowincji wyspy, dokładnie 21 listopada o godzinie 13.21 czasu lokalnego. Liczba

ofiar śmiertelnych to ponad 320 osób, z czego 100 z nich to dzieci poniżej 15 roku życia.

Większość z nich straciła swoje życie w wyniku przygniecenia przez elementy zawalonych

budynków. Z informacji podanych przez rząd wynika, że, prawie 74 000 osób zostało

przesiedlonych ze względu na warunki zagrażające życiu. Szacuje się również, że 56 000

domów zostało poważnie uszkodzonych przez listopadową klęskę żywiołową.

Prezydent Republiki Indonezji, Joko Widodo, osobiście odwiedzał miejsca dotknięte

trzęsieniem ziemi. W czwartek 24 listopada złożył wizytę m.in. w epicentrum trzęsienia

ziemi, czyli w dystrykcie Cugenang. Odwiedził on także szpital Sayang, wioskę Gasol i szkołę

podstawową w Cugenang. Podczas swoich wizyt podkreślił, że rząd natychmiast

przeprowadzi odbudowę zniszczonych domów po prawidłowym zakończeniu procesu

ewakuacyjno-pomocniczego. Prezydent zwrócił się także do Ministerstwa Robót Publicznych

i Mieszkalnictwa Publicznego, aby poprowadzili oni pracę związaną z naprawą zniszczonych

obiektów. Prośby te poparł również minister krajowego urzędu ds. zarządzania katastrofami

– Suharyanto, obiecując: „Gdy tylko reakcja kryzysowa zostanie zakończona, rząd wejdzie w

etap odbudowy”. Odniósł się on również do osób, których rodziny zginęły w wyniku

trzęsienia ziemi, gwarantując im pomoc materialną.

TRAGEDIA W INDONEZJI – SKUTKI
OGROMNEGO TRZĘSIENIA ZIEMI

 A L E K S A N D R A  C Z A P L A
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Narodowa Agencja ds. Przeciwdziałania Katastrofom (BNPB) także przyłączyła się do

pomocy obywatelom Indonezji zapewniając 1,5 miliarda gotowych do wykorzystania

funduszy oraz pomoc w nagłych wypadkach logistycznych o wartości 500 milionów. Agencja

utworzyła także specjalny dział telefoniczny, z którego będzie mógł skorzystać każdy w celu

uzyskania informacji związanych z trzęsieniami ziemi w Cianjur. Akcja ta pozwala między

innymi na pozyskanie informacji o stanie, w jakim znajdują się poszkodowani, których

dotknęło trzęsienie ziemi. BNPB stworzyło również specjalne namioty w mieście Cianjur,

które zostały wykorzystywane na potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego, intensywnej

terapii, opieki położniczej i opieki ogólnej. Co więcej, BNPB zarejestrowało ponad 10 000

wolontariuszy niosących pomoc najbardziej potrzebującym.

Dużą rolę odegrali także ratownicy, który od razu po trzęsieniu ziemi rozpoczęli

poszukiwania osób zaginionych, które zostały przysypane pozostałościami budynków. 30

listopada regent Cianjur zwrócił się do mieszkańców, których domy nie zostały uszkodzone,

o powrót do nich. Pozostali rozlokowani zostaną na terenie wioski Sirnaglih, która została

wybrana na podstawie rekomendacji Agencji Meteorologii, Klimatologii i Geofizyki (BMKG)

dotyczących bezpieczeństwa przed potencjalnymi zagrożeniami.

Zorganizowane zostało również spotkanie koordynacyjne w mieście Tangerang, którego

celem było omówienie problemów powstałych wraz trzęsieniem ziemi i znalezienie

rozwiązań najbardziej korzystnych dla obywateli Indonezji. Unia Europejska również

postanowiła wspomóc Indonezję przekazując 200 000 euro na pomoc humanitarną dla

najbardziej potrzebujących. Fundusze stanowią część ogólnego wkładu UE do funduszu

reagowania w sytuacjach kryzysowych Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń

Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Do 20 grudnia na wyspie Jawa trwał 30 dniowy stan wyjątkowy. Indonezja jest szczególnie

narażona na trzęsienia ziemi, a wszystko z uwagi na jej położenie - znajduje się ona bowiem

w najbardziej aktywnej wulkanicznej strefie świata zwanej “Pacyficznym Pierścieniem Ognia”.

Mimo że z otrzymanej pomocy humanitarnej skorzysta bezpośrednio prawie 26 000 osób,

które ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi w Zachodniej Jawie, wiele osób wciąż oczekuje na

wsparcie.



Region Ameryki



 Po kilku latach międzynarodowej izolacji i paraliżującego konfliktu wewnętrznego pojawiają

się perspektywy „nowego otwarcia” w Wenezueli. 26 listopada w Mexico City nastąpił powrót

do oficjalnych negocjacji pomiędzy rządem w Caracas i przedstawicielami opozycji. 

Do podstawowych poruszonych przez negocjatorów zagadnień należą między innymi

kwestie międzynarodowo-gospodarcze (np. zniesienie zagranicznych sankcji, wsparcie

gospodarki i społeczeństwa kraju), uruchomienie Funduszu Ochrony Socjalnej, który ma być

odpowiedzią na trapiące to państwo problemy finansowe. Wszystkie te procesy

harmonizować ma przeprowadzenie uczciwych wyborów w 2024 roku. 

Międzynarodowe przejawy izolacji Wenezueli 

Symbolicznym momentem, ukazującym izolację Wenezueli były wybory prezydenckie w

2019 roku. Opozycja nie uznała zwycięstwa i drugiej kadencji następcy Hugo Chaveza –

Nicolasa Maduro, twierdząc, że mandat do sprawowania urzędu posiada wyłącznie Juan

Guaido, czyli przewodniczący Zgromadzenia Narodowego. Warto zaznaczyć, że OBWE

uznało wybory za przeprowadzone w sposób nieuczciwy. Ponadto, przeciwko Guaido była

prowadzona szeroko skrojona kampania dezinformacyjna w mediach tradycyjnych, jak i

społecznościowych. 

Reakcja administracji Trumpa była jednoznaczna. Już w styczniu tegoż roku zostały

ogłoszone sankcje wobec Petroleos de Venezuela SA, który zajmował się wydobywaniem

ropy. A surowiec ten stanowił o bogactwie w przeszłości i stabilności gospodarczej kraju w

poprzednich dekadach. Zmiany w Białym Domu nie doprowadziły do modyfikacji kursu

wobec Caracas.

Już wcześniej z powodu „braku współpracy w zwalczaniu terroryzmu”, czy też handlem

narkotykami, łamaniem praw człowieka, korupcją i handlem ludźmi zostały nałożone

sankcje na sektor bankowy i 112 dyplomatów.  
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Rząd Maduro próbował omijać sankcje za pomocą kryptowaluty „Petro”, jednak i wtedy

Waszyngton zablokował transakcję. Stworzenie tego środka płatności jest efektem

ogłoszonej w 2017 roku przez agencję S&P (Stadard&Poor’s) niewypłacalności Wenezueli, po

nieuregulowaniu płatności w wysokości 200 milinów dolarów z powodu odsetek od obligacji.

Warto zaznaczyć, że Caracas ma zadłużenie, zarówno wobec USA, jak i Rosji oraz Chin. 

Pogarszająca się sytuacja w Wenezueli w znacznie większym stopniu popychało ją w

ramiona Pekinu i Moskwy. Na poziomie regionalnym, Maduro wspierał guerille,

destabilizujące największego sojusznika USA w regionie – Kolumbię.  Ograniczało to

możliwości działania prezydenta Ivana Duque i redukowało poziom współpracy jedynego

stałego partnera NATO w Ameryce Łacińskiej ze Stanami Zjednoczonymi.  

Podłoże pod reakcję Waszyngtonu stanowiła obecna od wielu lat antyamerykańska retoryka

w Wenezueli. Rozpoczęła się ona od objęcia prezydentury przez Hugo Chaveza, którego

kadencja wpłynęła na ochłodzenie relacji na linii Waszynton-Caracas. Stanowiło to dobrą

bazę do działań podejmowanych później przez Maduro. 

 

Skutki ekonomiczne izolacji Wenezueli  

              

 Nałożone przez Waszyngton sankcje doprowadziły do pogłębienia wielu niekorzystnych

zjawisk, trapiących ekonomię w Wenezueli. Pogłębiona została izolacja gospodarcza.

Najwyraźniej było to widać w spadającym (już od 2013 roku) wskaźniku wydobycia ropy

naftowej, który stanowił główny surowiec eksportowy tego kraju. 

Doprowadziło to do licznych konsekwencji ekonomiczno-społecznych. Pogłębiony został

problem hiperinflacji (obecnie oscylująca w okolicach 152-154%), rosnącym wskaźnikiem

osób egzystujących poniżej progu ubóstwa (82% ludności) i skrajnej biedy (54% populacji).

Zjawiska te pogłębiły problem migracji, zarówno do pobliskiej Kolumbii, jak i w kierunku

północnym, czyli do Meksyku i USA. 

Wymiar globalny wyjścia z izolacji 

              

 Na początku bieżącego roku doszło do przełomu i stopniowego łagodzenia postawy innych

aktorów wobec Wenezueli. Został on spowodowany splotem zmian na poziomie globalnym i

regionalnym, które stworzyły korzystne podłoże do implementacji zmian na poziomie

krajowym. 
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 „Kamieniem milowym” była eskalacja działań zbrojnych na Ukrainę przez Rosję. Co prawda

na forum ONZ Caracas, albo głosowało na korzyść Rosji, albo co najwyżej siliło się na

neutralność, to jednak rękę na zgodę wyciągnął Waszyngton. Głównym motywem

postępowania „Białego domu” było odzyskanie dostępu do kraju mającego największe

zasoby ropy naftowej na świecie. To działanie miało zneutralizować potencjalne skutki

embarga na dostawy tego surowca z Rosji.    

Warto zaznaczyć, że pewne rozmowy na linii Stany Zjednoczone – Wenezuela były już

prowadzone wcześniej. Ostatecznie zostały one przerwane w 2021 roku przez Caracas, z

powodu ekstradycji z Wysp Zielonego Przylądka do USA Aleksa Saaba – kontrowersyjnego

biznesmena kolumbijskiego pochodzenia, znanego z bliskich kontaktów z Nicolasem

Maduro. 

Wymiar regionalny wyjścia z izolacji 

Proces ten został wsparty przez czynnik regionalny. Po pierwsze, w sąsiedniej Kolumbii po

raz pierwszy w historii prezydentem został polityk lewicowy – Gustavo Petro. Jest to polityk,

który w przeszłości funkcjonował w lewicowej grupie zbrojnej FARC. Należy jednak pamiętać,

że kwestia otwarcia Bogoty na Caracas nie jest spowodowana wyłącznie powodami

ideologicznymi. Przyczyn zmiany kursu należy doszukiwać się w chęci zakończenia

wspierania guerilli przez Wenezuelę (za kadencji Duque Maduro wspierał finansowo i

logistycznie grupy zbrojne w Kolumbii), co poskutkować miało uspokojeniem sytuacji

wewnętrznej w kraju. 

Drugim istotnym zjawiskiem jest zmiana rządów w regionie na lewicowe. Zwycięstwo w

wyborach prezydenckich w Chile Gabriela Borica i Luisa Ignacio da Silvy w Brazylii przyniosły

perspektywę obniżenia konfrontacyjności tych państw w stosunku do Caracas. Otwiera to

furtkę do odwieszenia Wenezueli w prawach członka MERCOSUR. 

Wreszcie, odwrócenie trendu miało też miejsce wewnątrz kraju. Wewnętrzna opozycja

zmieniła model działania z negowania mandatu Maduro, na rzecz próby negocjowania

bardziej konkurencyjnych zasad rywalizacji politycznej. Świadczy o tym między innymi

podpisane 27 listopada, w Meksyku porozumienie pomiędzy opozycją i rządem. 
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Perspektywy  

Brak symptomów świadczących o zmianie agresywnej polityki ze strony Moskwy zmusza

Stany Zjednoczone do łagodniejszego podejścia do Wenezueli. Ponadto klimat regionalny

(przewaga lewicy, historyczne zbliżenie z Kolumbią) zmuszać będzie krajową opozycję do

kontynuowania nowo obranej strategii. 

Z perspektywy globalnej, prawdopodobne jest obniżenie cen ropy naftowej. Co prawda,

zgodnie z postanowieniami wenezuelska ropa ma głównie trafiać do USA, jednak i tak

zwiększenie podaży powinno pozytywnie wpłynąć na spadek kosztów. 

Należy się również spodziewać zmiany frontu ze strony Unii Europejskiej, która

prawdopodobnie podążać będzie za Waszyngtonem w procesie zdejmowania sankcji.

Sprzyjać temu będzie objęcie prezydencji w UE przez Hiszpanię, która w swojej strategii

prowadzenia polityki międzynarodowej ma wpisaną współpracę z Ameryką Łacińską. Wiele

zatem wskazuje, że Madryt będzie dążył do wykorzystania Unii również w tym wymiarze.

Pokazuje to chociażby zorganizowanie w przyszłym roku (po raz pierwszy od 2015 roku)

szczytu ze Wspólnotą Państw Latynoamerykańskich i Karaibskich. 

Natomiast przeszkodą w procesie odizolowania Wenezueli może być opór ze strony

organizacji międzynarodowych. Ewidentnym przykładem jest działalność

Międzynarodowego Trybunału Karnego, który dąży do penalizacji łamania praw człowieka

przez reżim Maduro.  

Podsumowując, w najbliższym czasie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest

utrzymanie koncyliacyjnego kursu, zarówno przez opozycję, jak i stronę rządową. Będzie się

to odbywało przy wsparciu aktorów regionalnych (Kolumbia, Argentyna, Brazylia), jak i

globalnych (Stany Zjednoczone). Daje to perspektywę przeprowadzenia konkurencyjnych

wyborów prezydenckich w 2024 roku. 
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W amerykańskim systemie politycznym wybory do Kongresu odbywają się co dwa lata, a w

ich trakcie wymieniana jest część Senatorów i członków Izby Reprezentantów. Wybory

wypadające w połowie kadencji urzędującego prezydenta nazywane są midterms, czyli

wyborami połówkowymi. Są one bardzo istotne, ponieważ ich wynik może stanowić

wskaźnik poparcia dla prezydenta i jego administracji, a także zaważyć na skuteczności

polityki Białego Domu.

Sytuacja Demokratów

Midtermy 2022 roku były szczególnie interesującymi wyborami z kilku powodów. Przede

wszystkim, amerykańskie społeczeństwo od lat jest coraz bardziej podzielone. Republikanie i

Demokraci oddalają się od siebie ideologicznie. Także zwykłym Amerykanom coraz trudniej

znaleźć porozumienie w kwestiach takich jak ekonomia, podatki, polityka społeczna i

międzynarodowa. Wskazywano także na problemy Partii Demokratycznej w tym starciu z

Republikanami. Poparcie dla Joe Bidena, prezydenta USA było w tym roku rekordowo niskie.

W maju 2022 roku spadło do 36% i do samego dnia wyborów oscylowało w okolicach 40%,

co wróżyło porażkę Demokratom. Ankietowani wskazywali także w sondażach z lata i

wczesnej jesieni, że ważną kwestią w wyborach jest dla nich poziom inflacji i stan

amerykańskiej gospodarki. Mówiło się wtedy o trudnościach finansowych jakie dotykają

Amerykanów.

Republikańska „czerwona fala”

Z drugiej strony, w tych wyborach także Republikanie odczuwali trudności w prowadzeniu

skutecznej kampanii. Decyzja konserwatywnego Sądu Najwyższego o ograniczeniu prawa

aborcyjnego spotkała się ze złym odbiorem nie tylko wśród wyborców Demokratów, ale

także w tradycyjnie konserwatywnych stanach. Nie pomagało także zaangażowanie Donalda

Trumpa w kampanię wyborczą. Po pierwsze, były prezydent w posiadłości na Florydzie

przechowywał dokumenty objęte klauzulą tajności, a w ich odzyskanie zaangażowane było

FBI. 
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Poza tym, w kongresie latem 2022 roku toczyły się przesłuchania dotyczące ataku alt-

rightowych środowisk na Kapitol z 6 stycznia 2020 roku, które także dyskredytowały

Trumpa. Do tego, Trump udzielał poparcia kandydatom, którzy cieszyli się małym

poparciem wśród elektoratu konkretnych stanów i okręgów wyborczych. Nie przeszkadzało

to Republikanom w budowaniu narracji o nadchodzącej „czerwonej fali” i historycznym

zwycięstwie GOP nad Demokratami.

Prognozy ekspertów

Mimo to, analitycy byli raczej ostrożni. Zapowiadali oni zwycięstwa kilkoma procentami

głosów jednej, lub drugiej partii, lub utrzymanie Senatu przez Demokratów i zwycięstwo

Republikanów w Izbie Reprezentantów. Wskazywano na fakt, że kontrowersyjni i radykalni

Republikanie nie mają szans na zwycięstwo w ogólnostanowych wyborach do Senatu. Z

drugiej strony, z dużą łatwością tacy kandydaci mieli zdobywać mandaty do Izby

Reprezentantów w małych i prowincjonalnych okręgach, gdzie Demokraci mają nieraz

jednocyfrowe poparcie.

Wyniki wyborów

Dzień 8 listopada i kolejne dni przynosiły potwierdzenie tej tezy. Poza tym, wyniki jasno

wskazywały, że żadnej „czerwonej fali” nie ma. Trzeba wskazać, że Republikanie jak zawsze

dobrze poradzili sobie w stanach centralnych, a także na Florydzie, gdzie mocne zwycięstwo

odniósł gubernator Ron DeSantis. Mimo to, Demokraci utrzymali swoje „bastiony” na

zachodnim wybrzeżu, wygrywając wybory senackie w Kalifornii, Oregonie i Waszyngtonie,

ale także zwyciężając w Arizonie, czy Kolorado. Jeśli zaś chodzi o wybory do Izby

Reprezentantów, to Republikanie poradzili sobie gorzej właśnie na zachodnim wybrzeżu, ale

także stracili duże okręgi w stanach takich jak Kolorado, Nevada, Teksas, oddając przy tym

Demokratom cały Nowy Meksyk i tradycyjnie północną część wschodniego wybrzeża.

Rywalizacja o stanowiska gubernatorów w 36 stanach zakończyła się remisem i obie partie

wygrały po 18 wyścigów. Ostatecznie, także wybory do Senatu i Izby Reprezentantów bliskie

są remisowi. Republikanie co prawda „wygrali” Izbę, ale na 435 miejsc zdobyli ich aż, lub

tylko 221. Demokraci z kolei utrzymali Senat, zdobywając 51 na 100 miejsc.
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Wyścigi wyborcze w Pensylwanii i Georgii

Dwa najciekawsze wyścigi wyborcze miały miejsce w stanach Pensylwania i Georgia. W obu z

nich o urząd senatora walczyli nominowani przez Donalda Trumpa kandydaci-celebryci,

odpowiednio lekarz i osobowość telewizyjna Mehmet Oz i futbolista Herschel Walker. W

Pensylwanii, uważanej za stan „fioletowy” przez brak jednoznacznej przewagi żadnej z partii

„Doktor Oz” rywalizował z lokalnym politykiem Johnem Fettermanem. Fetterman wskazywał

w kampanii na konserwatywne poglądy Oza i jego „powierzchowne” powiązanie ze stanem.

Musiał on jednak zawiesić kampanię ze względu na przejście w maju 2022 roku udaru.

Pomimo problemów ze zdrowiem, a także zmienności politycznej mieszkańców Pensylwanii,

Fetterman pokonał Oza.

Z kolei w Georgii Walker mierzył się ze starającym się o reelekcję demokratą Raphaelem

Warnockiem. Pomimo kompromitujących doniesień o nieślubnych dzieciach i oferowaniu

pieniędzy partnerkom za przeprowadzenie aborcji, Walker cieszył się dużym poparciem

konserwatywnych wyborców. Mimo to, ani on, ani Warnock nie zdobyli potrzebnych 50%

głosów, by wygrać wybory. Zgodnie z prawem stanowym, w grudniu odbyła się druga tura

wyborów, w której zwycięzcą okazał się już Warnock.

Krajobraz powyborczy

Wynik wyborów połówkowych nie wstrząsnął zasadniczo samymi Demokratami. Świętowali

oni zwycięstwo w Senacie, zaś w Izbie Reprezentantów przygotowują się oni na współpracę z

umiarkowanym skrzydłem partii republikańskiej. Okazało się, że kwestie gospodarcze i

inflacja nie były w tych wyborach tak ważne jak „referendum nad Donaldem Trumpem”.

Inaczej sytuacja ma się w obozie republikańskim. Tam, kierownictwo partii zastanawia się

nad polityczną rolą Donalda Trumpa. Okazało się, że jego poparcie i wsparcie dla

kandydatów republikańskich nie zawsze jest korzystne dla samej partii. Wielu wyborców

czuje do byłego prezydenta rezerwę, albo uważa, że powinien odejść z polityki. Dlatego też,

wielu „trumpistowskich” republikanów jak wspomniani Oz i Walker ponosiło klęski w całym

kraju. Mało tego, były prezydent rozpoczął krucjatę przeciwko byłemu protegowanemu,

Ronowi DeSantisowi. Gubernator Florydy ograniczył swoje powiązania z Trumpem, a po

jesiennych wyborach jego pozycja wśród Republikanów znacznie wzrosła. Można

podejrzewać, że Trump, który już ogłosił chęć startu w wyborach prezydenckich w 2024

roku, obawia się konkurencji ze strony popularniejszego i młodszego DeSantisa w

republikańskich prawyborach.
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Podsumowanie i wnioski

Wybory połówkowe nie wstrząsnęły amerykańską sceną polityczną, a przynajmniej nie tak

jak chciałaby tego Partia Republikańska. Pozycja Donalda Trumpa na prawicy słabnie, choć

nadal były prezydent USA jest postacią ważną i wpływową. Rośnie za to rola DeSantisa jako

członka Partii Republikańskiej. Wynik midtermów okazał się za to dobry dla Joe Bidena i

Partii Demokratycznej. Mimo słabych sondaży, 46. prezydent otrzymał kolejny kredyt

zaufania od Amerykanów, a jego partia i administracja może dalej realizować swój program

wyborczy.

Pewnym jest, że sytuacja wewnętrzna w Partii Republikańskiej będzie w najbliższym czasie

bardzo dynamiczna, także za sprawą Donalda Trumpa. Joe Biden i sami Demokraci

przechodzą do porządku dziennego, także nad decyzją senator Kyrsten Sinema z Arizony o

wystąpieniu z Partii Demokratycznej. W poprzedniej kadencji Sinema sympatyzowała z

Republikanami i w przyszłości dalej będzie balansować na granicy obu partii. Z perspektywy

naszego regionu warto wspomnieć, że amerykańska pomoc dla Ukrainy może przybrać inną

formę, a na pewno Republikanie będą mieli w jej kwestii więcej do powiedzenia. Oprócz

tego, polityka zagraniczna, ani ta wewnętrzna w USA nie zmieni się znacznie.
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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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