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ETPC WCIĄŻ WYDAJE ORZECZENIA
DOTYCZĄCE ROSJI, ALE ROSJA NIE

CHCE ICH RESPEKTOWAĆ
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E W E L I N A  Z A Ł U S K A

Status agenta zagranicznego funkcjonuje w rosyjskim systemie prawnym od 2012 r. i jest

wykorzystywany przeciwko dziennikarzom, organizacjom pozarządowym oraz aktywistom,

ograniczając ich aktywność oraz zastraszając obywateli. 14 czerwca Europejski Trybunał

Praw Człowieka (ETPC) orzekł w sprawie tzw. rosyjskich zagranicznych agentów. Zgodnie z 

 decyzją ETPC funkcjonowanie tej instytucji jest niezgodne z Europejską konwencją praw

człowieka. Zarządzono też wypłacenie kompensacji dla organizacji, które zaskarżyły Rosję. 

Trybunał orzeka w sprawie naruszeń praw człowieka wynikających z Konwencji. Nie posiada

jednak aparatu przymusu, który sprawi, że odszkodowania zostaną wypłacone przez

zaskarżone państwo na rzecz poszkodowanych. W tym przypadku oznacza to de facto, że

wykonanie orzeczenia leży w gestii samej Rosji.

Rzecznik Kreml,a Dmitrij Pieskow odmówił skomentowania decyzji ETPC, jako uzasadnienie

podając fakt, że rosyjski parlament przyjął wcześniej ustawę, która zakończyła jurysdykcję

Trybunału na terytorium kraju. Nowe przepisy stanowią, że Rosja nie będzie wykonywać

żadnych orzeczeń wydanych po 15 marca, czyli po wykluczeniu Rosji z Rady Europy (RE),

której organem jest ETPC. Sam Trybunał przyjął jednak inną metodę określającą

zakończenie jurysdykcji w Rosji: tj. rozpatrzy wszystkie sprawy, które dotyczą okresu do 16

września 2022 r., ponieważ uznaje, że właśnie wtedy Rosja przestanie być stroną Konwencji.

Rosja w RE.

Dzień po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w lutym 2022 r. Rosja została zawieszona

jako członek RE. 16 marca 2022 r. podczas sesji specjalnej w Strasburgu Komitet Delegatów

Ministrów RE przyjął rezolucję o jej całkowitym wykluczeniu z organizacji. W rezolucji

uznano, że inwazja stanowi poważne naruszenia art. 3 Statutu RE, zobowiązującego państwa

członkowskie do tego, by „szczerze i wydatnie współpracować dla urzeczywistnienia celu

Rady”.
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Mimo że Rosja była członkiem RE nieprzerwanie od dołączenia w 1996 r., nie spełniała

wszystkich warunków, które powinno spełniać państwo członkowskie. Z tych względów jej

prawo głosu było zawieszone w latach 2000-2001, w wyniku drugiej wojny czeczeńskiej.

Podobnie w 2014 r. w związku z aneksją Krymu i wsparciem udzielanym przez Rosję

separatystom działającym na wschodzie Ukrainy, w obwodach ługańskim i donieckim,

Zgromadzenie Parlamentarne RE pozbawiło rosyjską delegację niektórych przysługujących

jej praw, m.in. prawa głosu w latach 2014 i 2015. W rezultacie, aby uniknąć upokorzenia

Rosja nie uczestniczyła w kolejnych sesjach Zgromadzenia Parlamentarnego, aż do 2019 r.,

tym samym samodzielnie zawieszając się w prawach członkowskich.

Orzeczenia ETPC – jakie mają znaczenie dla Rosji?

W 2018 r. Rosja zagroziła wypowiedzeniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z

powodu twierdzeń, że Trybunał wydaje wyroki niekorzystne dla rosyjskich interesów

narodowych. Jak twierdzili wtedy eksperci, taka groźba stoi w sprzeczności ze

zobowiązaniem do współpracy w dziedzinie ochrony praw człowieka i może być postrzegana

jako próba wpłynięcia na wynik spraw na bardziej sprzyjający interesom Rosji.

Ponadto Rosja już wcześniej nie respektowała wszystkich orzeczeń ETPC. W 2015 r., rosyjski

Sąd Konstytucyjny uznał, że wyroki Trybunału powinny być wykonywane przez władze

krajowe, chyba że ich wykonanie prowadziłoby do naruszenia podstawowych zasad i norm

Konstytucji Rosji. W ślad za tą decyzją szybko nastąpiła nowelizacja ustawy o Sądzie

Konstytucyjnym, która umożliwiła mu rozważanie czy orzeczenie Trybunału faktycznie

narusza zasady i normy rosyjskiej ustawy zasadniczej. Oznacza to, że w rzeczywistości

rosyjski Sąd Konstytucyjny stał się trybunałem apelacyjnym dla orzeczeń ETPC, a w

rezultacie władze rosyjskie mogą wybierać orzeczenia, które chcą respektować.

Według danych statystycznych ETPC, obejmujących lata 1959-2021 Rosja zajmowała 2.

miejsce, po Turcji, wśród państw RE z największą liczbą skarg wniesionych do Trybunału,

choć jego jurysdykcją została objęta dopiero w 1998 r., kiedy Rosja stała się stroną

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Te dane pokazują, że Rosjanie, których prawa i

wolności nie zostały uszanowane przez ich własne państwo, wielokrotnie korzystali z takiej

drogi uzyskania sprawiedliwości. Ostatnie orzeczenie i stanowisko Kremla w tej sprawie

właściwie tylko powierzchownie zmienia stan ochrony praw człowieka w Rosji.
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W rzeczywistości bowiem  był on na bardzo niskim poziomie już wcześniej. Łamanie przez

Rosję podstawowych zasad, których powinny przestrzegać państwa członkowskie RE, w tym

właśnie niestosowanie się do orzeczeń ETPC nie jest niczym nowym. 

Choć Europejski Trybunał Praw Człowieka może stwierdzać naruszenia w poszczególnych

sprawach i także identyfikować problemy strukturalne w konkretnym obszarze systemu

prawnego, sam w sobie jest zbyt słabym narzędziem, by chronić demokrację w

poszczególnych państwach. Jak widać na przykładzie Rosji nie powoduje też zmian o

charakterze strukturalnym w przypadku braku woli politycznej wewnątrz państwa, do tego

by takich zmian dokonywać.
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W Zarysie filozofii polityki. Liberalne społeczeństwa na rozdrożu Vittorio Possenti twierdzi, że

prawo można rozumieć jako siłę podtrzymującą życie, według tego autora jest ono

nierozerwalnie związane z pojęciem sprawiedliwości, które, „można rozumieć jako

przewodnią gwiazdę społeczeństwa”. Według filozofa również prawa człowieka są związane

z pojęciem sprawiedliwości.

W jaki inny sposób powinniśmy je określić?

Prawa człowieka to niewątpliwie reakcja na okrucieństwa wojny i zbrodnie, które były

czynione w majestacie prawa. W konsekwencji zauważono problem prawa stanowionego –

prawa pozytywnego, które mogło stać u podstaw norm niezgodnych z moralnością – mogło

prowadzić do powstawania obowiązków niezgodnych z zasadami etyki.

Problem, jakim jest powstawanie norm niesprawiedliwych, na gruncie prawa pozytywnego

zauważył już m.in. Gustav Radbruch, niemiecki pozytywista prawniczy, który argumentował,

że prawo pozytywne może być źródłem norm nie tylko niesprawiedliwych, ale i rażąco

niesprawiedliwych. Takim normom Radbruch odmawiał charakteru prawnego, stwierdzając,

że prawo rażąco niesprawiedliwe nie jest prawem, w tym przypadku nie ma mowy o jego

obowiązywaniu (formuła Radbrucha). Ze względu na kryzys prawa stanowionego, szukano

jakiegoś punktu odniesienia. Tym punktem stały się prawa człowieka jako kryterium oceny

działalności władz i stanowionego przez nie prawa, uprawnienia przysługujące każdej istocie

ludzkiej – niezależnie od prawa stanowionego, czy jej czynów.

We współczesnym świecie dochodzi do stopniowego wzrostu roli prawa, czyli tzw.

jurydyfikacji świata (giuridificatione del mondo), do której odwołuje się m.in. Vittorio

Possenti. W związku z nadprodukcją norm prawnych, swoistą inflacją prawa, wkracza ono w

rejony, które dotychczas były regulowane przez wartości moralne, kulturowe, religijne. W

konsekwencji stawiane są wobec niego nowe oczekiwania i wymogi.

PRAWA CZŁOWIEKA W OBLICZU
ROSYJSKIEJ INWAZJI NA UKRAINĘ

M A L W I N A  A .  T K A C Z
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Jurydyfikacja świata może prowadzić do paradoksu: „(…) jako granicę i  miarę dla prawa

stanowionego traktuje się prawa człowieka, które jednak (…) również okazują się jedynie

szczególnym przypadkiem prawa pozytywnego”. Paradoksalność ta przejawia się w tym, że

w zachodnim świecie wymaga się respektowania praw człowieka jako standardu, co

dokonuje się przy równoczesnym unikaniu odpowiedzi, czym są te prawa i skąd czerpią

obowiązywalność. Czy ma to miejsce również w kontekście łamania praw człowieka w

Ukrainie?

Według niektórych teoretyków i filozofów prawa współczesny pozytywizm prawniczy może

być źródłem problemów dotyczących prawa: jego fundamentu, celu, racjonalności,

obowiązywania, a także ochrony praw człowieka we współczesnym świecie. Dlaczego?

Pozytywizm prawniczy czyni przedmiotem swego zainteresowania to, co jest, odrzucając

rozważania na temat tego, co być powinno. Dlatego pozytywistyczne rozumienie praw

człowieka może być niebezpieczne, bo prowadzące do czynienia z nich katalogu uprawnień,

bez odniesienia do godności osoby ludzkiej.

Według Vittoria Possentiego współczesny pozytywizm prawniczy może osłabiać ochronę

praw człowieka, prowadzić do tworzenia praw niebezpiecznych, nieodnoszących się do

natury i rozumu. 

Jak ma się to do sytuacji Ukrainy?

Inwazja Rosji na Ukrainę to atak na prawa człowieka. Inwazja na Ukrainę jest

usankcjonowana prawem rosyjskim. Jest to prawo rażąco niesprawiedliwe, jak powiedziałby

Radbruch. Niestety, historia się powtarza. Czy prawo międzynarodowe zawiodło, skoro

znowu doszło do wojny?

Postępowanie państwa rosyjskiego, nawet jeśli przyjmiemy, że zgodne z normami prawa

stanowionego, nie jest zgodne z prawem międzynarodowym i prawami człowieka. W Karcie

Narodów Zjednoczonych znajduje się zakaz użycia siły zbrojnej, ze ściśle określonymi

wyjątkami: samoobrony, a także działania podjętego za zgodą Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Ukraina nie sprowokowała agresji Rosji. Co więcej, wojna nawet sprowokowana nie

powoduje zawieszenia praw człowieka. Na wojnie nie wszystko jest dozwolone. Istnieją

przecież reguły prawa wojennego, w tym międzynarodowe prawo humanitarne, które

chroni w szczególności osoby cywilne, do których odnosi się IV Konwencja Genewska.
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Rosja pogwałca wszystkie z tych regulacji. Spotkało się to z reakcją ONZ. Rada Praw

Człowieka ONZ przegłosowała rezolucję potępiającą łamanie niezbywalnych praw każdej

osoby, do których doszło w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a także zgromadzenie

ogólne ONZ zawiesiło Rosję w prawach członka Rady Praw Człowieka ONZ. Powołano

również komisję śledczą w celu zbadania przypadków łamania praw człowieka. Niestety,

mechanizmy ochrony praw człowieka często nie działają tak szybko i w takim zakresie jak

sugerowałyby zasady słuszności.

Prawa człowieka to niezwykle istotne kryterium oceny działalności władz i stanowionego

przez nie prawa. Odwołując się do praw człowieka, należy jednak pamiętać, że są one

związane z naturą i rozumem, a przede wszystkim z godnością człowieka.

Inwazja Rosji na Ukrainę stanowi pogwałcenie praw człowieka. Mechanizmy i organy

ochrony praw człowieka działają, co wyraża się m.in. w zawieszeniu Rosji w prawach członka

Rady Praw Człowieka ONZ, czy w wykluczeniu Rosji z Rady Europy. Czy jednak dziura po

maszcie flagi Federacji Rosyjskiej przed siedzibą Rady Europy wystarczy, żeby ochronić

prawa człowieka ludności Ukrainy? Myślę, że odpowiedź znamy wszyscy.
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Od 2015 roku w Polsce mówi się o licznych programach socjalnych, wprowadzanych

stopniowo przez rząd PiS-u, które to w dłuższej perspektywie czasu mają znacząco obciążyć

finanse publiczne. Niewielu jednak wie, że podobna sytuacja ma obecnie miejsce również  w

Serbii rządzonej przez Aleksandra Vučicia.

Państwo opiekuńcze.

Od wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Serbii przeprowadzono już kilkanaście

programów pomocowych, mających poprawić sytuację materialną obywateli w tych

trudnych dla każdego czasach. Pierwsza wypłata pieniędzy w wysokości 100 euro odbyła się

już w kwietniu 2020 roku i objęła wszystkich mieszkańców tego kraju, którzy złożyli

odpowiedni wniosek. Z możliwości tej skorzystało wówczas 4,3 miliona ludzi, co, jak łatwo

policzyć, kosztowało państwo 430 milionów euro. W kolejnych miesiącach rządzący Serbią

regularnie organizowali coraz to nowsze programy obejmujące różne grupy społeczne.

Przykładowo w 2021 roku miały miejsce 4 transze pomocy (1x 20 euro, 2x 30 euro, 1x 100

euro) skierowane do każdego obywatela, jeden program socjalny dla emerytów

gwarantujący im 50 euro, natomiast w 2022 roku 2 wypłaty po 100 euro dla młodych

(obywatele w wieku 16-29 lat). Poza wymienionymi wyżej formami państwowej pomocy,

Serbia wypłacała pieniądze obywatelom również w ramach wielu innych programów,

których adresatami byli chociażby zaszczepieni czy bezrobotni.

„Kupowanie” głosów.

Według rządu podstawowym założeniem wyżej wymienionych wypłat pieniędzy jest

udzielenie wsparcia obywatelom, borykającym się ze skutkami pandemii. Nietrudno jest

jednak domyślić się, że prezydentowi Vučiciowi i prowadzonej przez niego Serbskiej Partii

Postępowej (SNS) chodzi przede wszystkim o kupienie sobie elektoratu poprzez

rozdawnictwo publicznych pieniędzy. Wyniki tych działań można było już zaobserwować w

czerwcu 2020 roku. W przeprowadzonych wówczas wyborach do serbskiego parlamentu

(Skupštiny) zwyciężyła prowadzona przez prezydenta Vučicia koalicja, na którą oddano aż

60,65% ważnych głosów (na drugi SPS postawiło zaledwie 10,38% głosujących). Dzięki takim

rezultatom, SNS zyskała aż 59 nowych miejsc w parlamencie (łącznie 188 na 250 możliwych).

SOCJALIZM PO SERBSKU
P A T R Y K  R E M I Z O W
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Skandynawski socjalizm w bałkańskim wydaniu.

Nie trzeba być wielkim ekonomistą, by wyobrazić sobie jak wielkim wydatkiem dla państwa

jest polityka rozdawnictwa, którą uprawia obecnie SNS. Dodajmy do tego fakt, że Serbia jest

stosunkowo niewielkim krajem o niedużych dochodach i bardzo słabej (w warunkach

europejskich) gospodarce. PKB per capita w Serbii w 2020 roku było ponad 2 razy mniejsze

niż w Polsce (odpowiednio 7 670 $ i 15 660 $), natomiast PKB nominalne było grubo ponad

10-krtonie mniejsze (53 miliardy $ i 594 miliardy $). Mimo tych niedostatków gospodarczych,

rządzący Serbią w ciągu 2 lat wydali już kwoty liczone w miliardach euro na programy

socjalne, mocno zadłużając przy tym kraj. A za to wszystko i tak w końcu zapłacić będą

musieli obywatele. 
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Fundusz na doposażenie Bundeswehry. 

W dniu 29 maja koalicja SPD-Zieloni-FDP uzgodniła z opozycyjną frakcją CDU/CSU utworzenie

specjalnego funduszu dla Bundeswehry w wysokości 100 mln euro, zapowiadanego przez

kanclerza Scholza jeszcze w lutym. Negocjacje w sprawie funduszu trwały bardzo długo,

przede wszystkim ze względu na różnice zdań pomiędzy partiami koalicyjnymi a chadekami.

Co więcej, porozumienie czterech największych partii Bundestagu było konieczne, gdyż

powołanie funduszu wiąże się z nowelizacją Ustawy Zasadniczej Niemiec, do czego

niezbędna jest większość 2/3 głosów. 

Środki z funduszu mają zostać przeznaczone na zwiększenie regularnego budżetu

obronnego Bundeswehry o około 50 mld euro w ciągu kilku lat. W ten sposób Niemcy chcą

osiągnąć cel NATO polegający na wydatkowaniu co roku 2% produkcji gospodarczej na

obronę. Ponadto, pieniądze zawarte w funduszu zostaną wydane na zakup nowoczesnego

sprzętu wojskowego, w tym modernizację floty myśliwców (Niemcy planują zakup

amerykańskich jednostek F-35). Wbrew wcześniejszym planom Zielonych, fundusz nie

sfinansuje działań na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa czy dofinansowania szkoleń

partnerów Niemiec (środki będą pochodzić z budżetu federalnego). Kolejnym krokiem na

drodze utworzenia funduszu będzie opracowanie szczegółowego planu wydatków, za co

odpowiedzialna będzie minister obrony Christine Lambrecht (SPD). Plan taki jest niezbędny

dla uchwalenia specjalnej ustawy wprowadzającej projekt w życie. 

Porozumienie z Grecją w sprawie czołgów dla Ukrainy.

Rząd niemiecki porozumiał się z Grecją w sprawie wymiany czołgów, czyli tzw. Ringtausch.

Grecja ma przesłać starsze pojazdy z czasów sowieckich do Ukrainy, w zamian za nowsze

jednostki niemieckie. Program wymiany czołgów został przedstawiony w kwietniu i ma być

alternatywą dla wysyłania przez Berlin nowoczesnego zachodniego uzbrojenia oraz stwarzać

pozory, że NATO wcale nie angażuje się w pomoc wojskową Ukrainie – przesyłane czołgi są

dokładnie takie same jak te, których używa Ukraina, a które są pozostałością po ZSRR. Co

interesujące, wysyłane przez Grecję czołgi są w istocie pochodzenia wschodnioniemieckiego. 

Podobne porozumienie jak z Grecją zostało zawarte już wcześniej z Czechami. W zamian za

wysłanie swoich sowieckich czołgów do Ukrainy, Praga ma otrzymać 14 czołgów

podstawowych Leopard 2A4 i jeden pojazd do odzyskiwania czołgów.  

NIEMCY W CZASACH NIEPEWNOŚCI
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W I K T O R I A  B A R T E C Z K O
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Nowy projekt na Morzu Północnym.

Podczas spotkania szefów rządów państw regionu Morza Północnego, które odbyło się 18

maja w duńskim mieście Esbjerg doszło do podpisania porozumienia o współpracy w

zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i zielonego wodoru. Niemcy, Dania,

Holandia i Belgia zobowiązały się do wybudowania co najmniej 150 gigawatów mocy

morskich elektrowni wiatrowych do 2050 roku. Produkowana przez umieszczone na

wybrzeżach wspomnianych czterech krajów farm wiatrowych wystarczyłaby do zasilenia 230

mln domostw. O projekcie bardzo pozytywnie wypowiadali się kanclerz Scholz oraz minister

Habeck. „Posunięcie to wzmocni europejską ekspansję energii odnawialnej, a tym samym

jeszcze bardziej zmniejszy zależność od importu gazu” – powiedział ten ostatni.

Wdrożenie w życie porozumienia najprawdopodobniej będzie kosztować kilkaset miliardów

euro, a większość z nieoszacowanej jeszcze dokładnie kwoty mają pokryć prywatni

inwestorzy. Umowa czterech państw wpisuje się w ogłoszony niedawno plan Komisji

Europejskiej REPowerEU, którego założeniem jest odejście Unii Europejskiej od konieczności

importu surowców energetycznych z Rosji oraz w pięciopunktowy plan Sekretarza

Generalnego ONZ Antonio Guterresa na temat wzmocnienia inwestycji w odnawialne źródła

energii. 

Już poza samym projektem, Niemcy i Holandia porozumiały się w sprawie wspólnych prac

eksploracyjnych na Morzu Północnym, w celu znalezienia nowych złóż gazu ziemnego. Jeśli

współpraca zakończy się sukcesem, wydobycie surowca może rozpocząć się już w 2024

roku.

Wizyta kanclerza Scholza w Afryce.

W dniach 22-24 maja kanclerz Olaf Scholz odbył swoją pierwszą podróż do Afryki w roli szefa

niemieckiego rządu. W ciągu trzech dni odwiedził Senegal, Niger i RPA. Głównymi tematami

rozmów, podejmowanymi podczas wizyty, były rosyjska inwazja na Ukrainę i jej

konsekwencje dla państw afrykańskich, skutki pandemii Covid-19 oraz walka z kryzysem

klimatycznym. Podróż ma również ścisły związek z pełnioną w tym roku przez Niemcy

prezydencją w grupie G7. 



W Senegalu kanclerz Niemiec spotkał się m.in. z prezydentem tego państwa – Mackum

Sallem. Istotnym tematem rozmów była kwestia współpracy energetycznej w obliczu

rosnącej konieczności dywersyfikacji źródeł surowców – w najbliższych latach Senegal miałby

przesyłać gaz skroplony (LNG) do Europy. Ponadto, Olaf Scholz mówił również o pomocy

żywnościowej dla Afryki i licznych niedoborach, wynikających ze wstrzymania eksportu

produktów spożywczych z Ukrainy oraz rosnących gwałtownie cen. Kanclerz zapewnił, że

niemiecki rząd będzie aktywnie działał na rzecz zakończenia blokady eksportu pszenicy z

Ukrainy. 

Podczas pobytu w Nigrze kanclerz miał okazję po raz pierwszy spotkać się z żołnierzami

Bundeswehry stacjonującymi poza granicami Niemiec. Miało miejsce spotkanie z

prezydentem Nigru Mohamedem Bazoumem. Podczas rozmowy dwóch polityków

poruszony został temat możliwego przedłużenia misji, jej rozszerzenia, bądź też zmiany jej

charakteru – zgodnie z planem działająca od 2018 roku misja szkoleniowa, będąca częścią

EUTM, ma zakończyć się w grudniu. Niemcy uważają obecnie Niger za kluczowy kraj regionu

Sahelu oraz podkreślają wagę długoterminowego zaangażowania we wspieranie

odbywających się tam demokratycznych przemian. Niger jest również bardzo istotnym

partnerem w walce z organizacjami terrorystycznymi działającymi w Sahelu. Poza sprawą

bezpieczeństwa, zapowiedziano również dalsze starania o rozwój relacji między dwoma

państwami, m.in. w zakresie pomocy dla lokalnego rolnictwa, walki ze skutkami zmian

klimatycznych i rozwojem szkolnictwa. 

W RPA Olaf Scholz spotkał się z prezydentem Cyrilem Ramaphosą, zapowiadając udział tego

państwa jako gościa podczas tegorocznego szczytu G7. Przywódcy rozmawiali na temat

współpracy w obliczu globalnych wyzwań, takich jak wojna w Ukrainie czy kryzys klimatyczny.

Poruszono sprawę partnerstwa na rzecz transformacji energetycznej oraz inwestycji RPA w

innowacje w tym zakresie (m.in. energetyka wodorowa). Kanclerz odwiedził siedzibę firmy

Sasol, która jest obecnie częścią niemiecko-południowoafrykańskiej współpracy badawczej,

mającej na celu opracowanie paliwa neutralnego klimatycznie. RPA jest obecnie

najważniejszym partnerem Niemiec w Afryce Subsaharyjskiej, natomiast Niemcy są drugim

największym partnerem handlowym RPA. 

. 
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Wybory landowe.

W maju, poza działaniami Niemiec na szczeblu federalnym i międzynarodowym, mogliśmy

być również świadkami wzmożonej aktywności politycznej na poziomie landów, wynikającej z

tamtejszych wyborów. Pierwsze z nich odbyły się 8 maja w Szlezwiku-Holsztynie, a kolejne w

Nadrenii Północnej Westfalii już tydzień później, czyli 15 maja.

W głosowaniu w Szlezwiku-Holsztynie zdecydowanym zwycięzcą okazała się CDU, osiągając

wynik aż 43,4% i dając dotychczasowemu i bardzo popularnemu premierowi landu Danielowi

Güntherowi reelekcję. Zwycięstwo to, po serii porażek na szczeblu federalnym oraz w

marcowych wyborach w Saarlandzie (wygranych przez SPD) było niezmiernie istotne dla

Chrześcijańskich Demokratów. Na drugim miejscu, ku zaskoczeniu obserwatorów,

uplasowali się Zieloni z wynikiem 18,3%. SPD zajęła z kolei trzecie miejsce, zdobywając 16%

głosów, co jest najgorszym od końca II wojny światowej wynikiem tej partii w Szlezwiku-

Holsztynie. Następne było FDP z rezultatem 6,4% oraz Stowarzyszenie Wyborców

Południowego Szlezwiku (SSW) – partia mniejszości duńskiej i fryzyjskiej, które zdołało

zdobyć historyczne 5,7%. Po ogłoszeniu wyników Günther zapowiedział, że pragnie

rozpocząć rozmowy koalicyjne z Zielonymi i FDP (koalicja nazywana w Niemczech „Jamajką”),

z którymi CDU współrządziła w poprzedniej kadencji. Skrajnie prawicowa AfD pod

przywództwem Jörga Nobisa uzyskała wynik 4,4% a Die Linke tylko 1,7%. Jako, iż prób

wyborczy wynosi 5%, żadne z tych dwóch ugrupowań nie wejdzie do krajowego parlamentu. 

O wiele jednak ważniejsze okazały się wybory w Nadrenii-Północnej Westfalii –

najludniejszym landzie (18 mln mieszkańców) które traktowane są przez Niemców jak „małe

wybory do Bundestagu” i często stanowią poważny sprawdzian poparcia dla poszczególnych

partii, który próbuje się przełożyć na poziom ogólnokrajowy. Tutaj ponownie zwycięzcą

okazała się CDU na czele z Hendrikiem Wüsstem (dotychczasowy premier landu) z wynikiem

35%. SPD uzyskała 27,6% głosów, Zieloni 18,5%, AfD 6%, a FDP 5%. Zdecydowanie

największym przegranym tych wyborów okazali się Socjaldemokraci, prawdopodobnie tracąc

szansę na wejście do koalicji rządzącej. Zieloni z kolei, głosowanie w Nadrenii-Północnej

Westfalii mogą uznać za swój ogromny sukces, doświadczając największego wzrostu

poparcia spośród wszystkich kandydujących partii – jeszcze pięć lat temu wynosiło ono 6,4%.

Na ich powodzenie (nie tylko w Nadrenii-Północnej Westfalii) wpływ ma przede wszystkim

bardzo dobra komunikacja z młodszymi wyborcami oraz przypuszczalnie działalność dwóch

czołowych polityków tej partii – Annaleny Baerbock i Roberta Habecka. Wstępnie wnioskuje

się, że CDU zdecyduje się na zawiązanie koalicji właśnie z Zielonymi. 
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W Szwecji przez cały czas trwa kampania wyborcza przed wyborami, które odbędą się 11

września tego roku. Z tego powodu debata międzypartyjna nabiera znacznego tempa. To

jednak kwestia przystąpienia Królestwa Szwecji do NATO była najważniejszym tematem

miesiąca. 

Akcesja Królestwa do NATO.

Kwestia dołączenia Szwecji do NATO wydawała się być już przesądzona na końcu marca,

kiedy to w trakcie programu na SVT premier Andersson zapowiedziała możliwą zmianę

kursu Socjaldemokratów w tym aspekcie. Od tego momentu Szwecja kroczy ku dołączeniu

do sojuszu. 13 maja opublikowano analizę bezpieczeństwa, w której zaznaczono że

członkostwo królestwa w NATO znacząco poprawiłoby bezpieczeństwo państwa i regionu.

15 maja Socjaldemokraci ogłosili zmianę swojej wieloletniej polityki wolności od sojuszy

militarnych na rzecz właśnie opowiedzenia się po stronie NATO. 

16 maja Riksdag zatwierdził znaczną większością dołączenie Szwecji do NATO, za

zagłosowały dwie największe partie S i M, które wcześniej miały niepisaną zasadę, że obie

muszą się zgadzać by Szwecja dołączyła do Sojuszu. Poza nimi "rękę za" podniosła również

cała opozycja i Partia Centrum, natomiast przeciwko głosowali Zieloni razem z Lewicą. 17

maja Szwecję odwiedził prezydent sąsiedniej Finlandii, Sauli Niinistö, który spotkał się z

królem Karolem XVI Gustawem. W trakcie tej wizyty rozmawiano również o NATO. Król

Szwecji opowiedział się za tą decyzją i uznał, że zwiększy ona bezpieczeństwo jego państwa.

Ostatecznie 18 maja ambasadorowie Szwecji i Finlandii w Brukseli złożyli oficjalny wniosek

obu państw w ręce sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga. Czekamy zatem na

dołączenie naszych nowych sojuszników do NATO, może to mieć jednak niestety pewne

komplikacje wynikające ze stanowiska Turcji w tej kwestii. 
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Szwedzcy Demokraci zaczynają kampanię wyborczą.

7 maja odbyła się wielka konferencja Szwedzkich Demokratów, w której lider partii, Jimmie

Åkesson ogłosił rozpoczęcie oficjalnej kampanii wyborczej. Całe wydarzenie poświęcili temu,

co głównie interesuje tę partię polityczną, jak i jej wyborców, mianowicie bezpieczeństwa

wewnętrznego, wspominając między innymi o zamieszkach, które miały miejsce w trakcie

świąt Wielkiej Nocy. Przypomnijmy że SD to partia antyimigrancka, która od wielu lat

proponuje swoje rozwiązania dotyczące kwestii migracyjnej w inny sposób od reszty partii

mających swoich przedstawicieli w Riksdagu.

Pierwsza debata w SVT.

Z racji kampanii wyborczej Szwedzka Telewizja 8 maja przeprowadziła pierwszą w tym roku i

zapewne nie ostatnią debatę liderów. W debacie organizowanej przez telewizję publiczną

swój debiut miało dwóch liderów swoich partii, premier i przewodnicząca

Socjaldemokratów, Magdalena Andersson i nowy lider partii Liberałów, Johan Pehrson. Cała

debata dotyczyła kilku kwestii: migracji, emerytur, członkostwa Szwecji w NATO i zmian

klimatu. Trwała wyjątkowo długo, gdyż ponad 2 godziny. Można było dostrzec w trakcie

debaty różnice między blokiem rządowym i opozycyjnym. Była ona również pozytywnie

oceniana przez oglądających. Nic tylko czekać na kolejne debaty!
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REGION AMERYKI
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PODRÓŻ JOE BIDENA DO KOREI
POŁUDNIOWEJ I JAPONII

SZYMON OSTROWSKI

Dla administracji prezydenta Joe Bidena centralnym regionem w polityce zagranicznej

Stanów Zjednoczonych miała być i będzie Azja Wschodnia i Ocean Spokojny, a nie Europa,

czy Bliski Wschód. Plan przeniesienia uwagi amerykańskiej dyplomacji ze starego kontynentu

na Pacyfik, azjatyckich sojuszników i widmo chińskiej supremacji w regionie skutecznie

zahamowała rosyjska inwazja na Ukrainę i kwestie bezpieczeństwa sojuszników z NATO. I

choć wydaje się, że podróż do Korei Południowej i Japonii jest formą przypomnienia o

obecności Amerykanów w regionie Pacyfiku i Azji, obserwatorom nie umknęło, że wizyta

Bidena odbyła się podczas wojny w Ukrainie.

Biden przybył do Seulu w piątek 20 maja. Celem wizyty dla amerykańskiego przywódcy było

zapewnienie, niejako własną obecnością, o sile i znaczeniu relacji amerykańsko-koreańskich

dla Waszyngtonu. Na miejscu Biden powiedział, że „duża część historii świata będzie pisała

się w Azji na przestrzeni najbliższych dekad”. Naturalnie, dotyczy to obecnej pozycji Chin w

regionie i na świecie, wobec której USA już nie mogą pozostać obojętne, stąd ekonomiczny

charakter całej wizyty. Biden spotkał się w stolicy z prezesem firmy Hyundai, by omówić

wielomiliardowe inwestycje producenta w Stanach Zjednoczonych, w tym budowę fabryki

elektrycznych samochodów w Savannah w stanie Georgia. 

 

Jednocześnie, wizyta prezydenta USA w Korei Południowej nie mogła odbyć się bez choćby

wspomnienia o reżimie Kim Dzong Una. Co więcej, jak podaje CNN, podróż Joe Bidena była

motywowana doniesieniami amerykańskiego wywiadu o planowanych kolejnych testach

broni nuklearnej przez Koreańczyków z północy. Innymi słowy, w Seulu Biden występował

jako gwarant bezpieczeństwa i prosperity w całym regionie. Prezydent zaznaczył, że ma

świadomość tego, że jego relacje z północnokoreańskim reżimem były, są i będą inne, niż te

między Kim Dong Unem a Donaldem Trumpem. Prezydent spotkał się z amerykańskimi

żołnierzami stacjonującymi w Korei Południowej, ale nie odwiedził strefy zmilitaryzowanej.

Podkreślił za to, że Stany Zjednoczone są gotowe na każde działania KRLD, a same stosunki

między obydwoma rządami kwituje wymowna wiadomość od Bidena do Kima: „Hello.

Period.”
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Joe Biden przebywał w Korei Południowej aż do niedzielnego popołudnia, a do Japonii zawitał

tego samego dnia wczesnym wieczorem. Najważniejsze tematy i wydarzenia z wizyty

prezydenta USA w Japonii to kwestia Tajwanu, spotkanie przywódców państw grupy Quad i

ustanowienie inicjatywy Indo-Pacific Economic Framework. Biden zapytany o ewentualną

inwazję chińskich komunistów na Tajwan odpowiedział, że pomysł taki byłby niedorzeczny i

niewykonalny. Choć przywódca zaznaczył, że nie rezygnuje z polityki „jednych Chin”, wzbudził

on niezadowolenie Pekinu, który odpowiedział na słowa Bidena. Rzecznik chińskiego

ministerstwa spraw zagranicznych Wang Wenbin zaznaczył, że kwestia relacji Tajpei i Pekinu

to „wewnętrzna sprawa chińska”, w której nie ma mowy na kompromisy. Chińskie Biuro ds.

Tajwanu także nie szczędziło Amerykanom chłodnej krytyki, a nawet pogróżek.

Quadrilateral Security Dialogue, albo grupa Quad, do której poza USA i Japonią należą także

Australia i Indie, to nieformalne forum wspomnianych państw, których celem i interesem jest

ograniczenie chińskich wpływów w regionie Azji i Pacyfiku, przede wszystkim na Morzu

Południowochińskim. Choć Quad zawiązało się już w 2007 roku, to dopiero Donald Trump i

Joe Biden postanowili wykorzystać grupę do swoich celów w regionie. Przez niską

popularność Trumpa w Azji oraz w Australii, dopiero Biden może skorzystać z pełni

potencjału stowarzyszenia. Na spotkaniu 24 maja przywódcy omawiali przede wszystkim

kwestie sporów terytorialnych na Morzach Południowo i Wschodniochińskim oraz zagrożenie

ze strony Korei Północnej. Poza tym, tematem rozmów była też wojna w Ukrainie i walka z

ogniskami koronawirusa w regionie. Jak donosi CNN, w kwestii Ukrainy premier Indii,

Narendra Modi był raczej ostrożny, ze względu na rozwijającą się współpracę energetyczną z

Rosją.

23 maja członkowie Quad, wraz z przedstawicielami Brunei, Korei Południowej, Indonezji,

Malezji, Nowej Zelandii, Filipin, Singapuru, Tajlandii i Wietnamu zawiązał współpracę w

ramach Indo-Pacific Economic Framework. Jak można przeczytać na stronie Białego Domu,

organizacja zrzeszająca państwa odpowiadające za 40% światowego PKB ma przede

wszystkim wspierać handel między członkami inicjatywy, budować nowe łańcuchy dostaw,

propagować i działać na rzecz ochrony środowiska, a także ułatwiać walkę z przestępstwami

podatkowymi i korupcją. 
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IPEF wzbudziło duże zainteresowanie think-tanków i obserwatorów polityki

międzynarodowej. Mireya Solis z Brookings Institution zauważa, że utworzenie inicjatywy jest

sygnałem dla państw Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfiku, że pomimo rosyjskiej inwazji i

wojny toczonej w Europie, Stany Zjednoczone nie zapominają o nich. Jednocześnie,

analityczka zastanawia się, czy IPEF będzie wieloletnim projektem, czy „produktem kadencji

jednego prezydenta”. Sook Jong Lee z Wilson Center zauważa z kolei, że Indo-Pacific

Economic Framework pozwala Japonii i Korei Południowej na wzmocnienie pozycji w regionie

i budowę przeciwwagi dla chińskiej potęgi gospodarczej.

Podsumowując podróż Joe Bidena do Korei Południowej i Japonii. można potraktować ją jako

sygnał dla najważniejszych graczy w regionie Azji i Pacyfiku. Stany Zjednoczone dają znać, że

choć w Europie wspierają Ukrainę i członków NATO w walce z Rosją i jej wpływami

energetycznymi na kontynencie, to ich uwadze nie umykają problemy i sytuacja sojuszników

z Dalekiego Wschodu. Jednocześnie, jest to kierunek dyplomacji, który interesował samego

Bidena z racji rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Można zatem stwierdzić, że region ten

będzie obecny w amerykańskiej polityce zagranicznej jeszcze bardziej, przynajmniej do końca

kadencji Bidena.



REGION AZJI I
PACYFIKU
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CZY CHINY POTAJEMNIE BUDUJĄ
BAZĘ WOJSKOWĄ W KAMBODŻY?

A G A T A  N A R U S Z E W I C Z

Jak podał dziennik „Washington Post” w swoim raporcie z 6 czerwca, Chiny planują

ustanowić bazę dla swojej marynarki wojennej w Kambodży. Doniesienia pochodzą od

chińskich i zachodnich urzędników, którzy w tym momencie pozostają anonimowi. Raport

jest swoistą kontynuacją wcześniejszych podobnych doniesień „Washington Post” z 2019

roku. Według gazety, bazę chińskiej armii ma stanowić jedna z części instalacji Realm Naval

Base nad Zatoką Tajlandzką. Jeśli doniesienia okazałyby się prawdą, chińska marynarka

wojenna miałaby dostęp do Morza Południowochińskiego, pozycja bazy jest też ważna

strategicznie ze względu na bliskość Wietnamu, Tajlandii i Malezji. Według cytowanych przez

„Washington Post” informatorów, premier Kambodży, Hun Sen czynił duże starania, aby

ukryć plany dotyczące planowanych działań, zarówno ze względów wewnątrzkrajowych jak i

geopolitycznych. 

Z kolei według „The Diplomat”, doniesienia „Washington Post” są wyłącznie domysłami.

Kambodża, mimo swoich bliskich stosunków z ChRL, ma również dobre relacje z innymi

państwami regionu, takimi jak Wietnam i Tajlandia, a udostępnienie chińskiej armii bazy

wojskowej z pewnością pogorszyłoby te stosunki. Kambodża sprawuje obecnie

przewodnictwo w organizacji ASEAN i mimo dużego wspierania Chin, wystąpiła też z

inicjatywą organizacji szczytu państw ASEAN w Waszyngtonie z udziałem prezydenta Bidena.

Ponadto, kambodżański minister obrony Tea Banh zaprzeczył doniesieniom o budowaniu

bazy wojskowej, mówiąc, że każdy kraj może korzystać z Ream Naval Base i oferować

Kambodży pomoc wojskową.

Kambodża wciąż jest postrzegana w regionie jako największy sojusznik Chin. Są one w tym

państwie największym inwestorem oraz dostawcą broni, co jest w dużej mierze związane z

działaniami premiera Hun Sena. Hun Sen jest również od wielu lat krytykowany przez

amerykańską administrację za łamanie zasad demokracji i prześladowania opozycji.  Jeśli

informacje przekazane przez „Washington Post” okażą się prawdą, baza w Kambodży będzie

drugą zagraniczną bazą wojskową Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, pierwszą z nich

ustanowiono w 2017 roku w Dżibuti w regionie Rogu Afryki.
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9 maja 2022 roku w Republice Filipin odbyły się wybory na prezydenta i wiceprezydenta na

sześcioletnią kadencję. W tegorocznych wyborach prezydenckich startowało aż 10

kandydatów, a między nimi: senatorowie, bokser, syn byłego dyktatora, wiceprezydent

Filipin oraz burmistrz Manili. Główna rywalizacja miała miejsce pomiędzy: aktualną

wiceprezydent - Leni Robredo oraz byłym senatorem, synem obalonego dyktatora Filipin -

Ferdinandem Bongbong Marcosem Jr. i to właśnie on zdobył niemal 65% poparcia, co

realnie można przeliczyć na ponad 30 milionów ważnie oddanych głosów, dzięki którym 30

czerwca 2022 roku obejmie on stanowisko prezydenta Republiki Filipin. Warto wspomnieć,

że jest to największa przewaga względem głosów od 1986 roku w wyborach prezydenckich

na Filipinach, czyli roku kiedy został obalony jego ojciec. Rywalizacja pomiędzy Robredo a

Marcosem Jr. była z pewnością zaciekła nie tylko w kwestii wyborów prezydenckich. Robredo

jest niezwykle silnie powiązana z ruchem działającym przy obaleniu władzy dyktatora - ojca

obecnego zwycięzcy wyborów. 

Dla przypomnienia słynny dyktator - Ferdinand Marcos, sprawował swą władzę w latach

1965-1986 i to właśnie w tych czasach zarówno gospodarka jak i sektor budowlany na

Filipinach zaczęły widocznie się rozwijać, jednak wraz z nimi rozkwitały korupcja, represje

opozycji, a nawet morderstwa polityczne. W obawie przed przewrotem, prezydent w 1972

roku wprowadził stan wojenny, stając się dyktatorem. Po zakwestionowaniu sfałszowanych

wyborów przez przeciwników, dyktator postanowił schronić się na Hawajach wraz z całą

swoją rodziną, gdzie uzyskał on azyl polityczny od ówczesnego prezydenta Ronalda

Reagan’a. Pomimo przypisywania mu przywłaszczenia ok. 10 miliardów dolarów, licznych

zabójstw, a także wszelkich zbrodni wobec praw człowieka, za swoje czyny mężczyzna nigdy

nie poniósł żadnych konsekwencji. Po jego śmierci, reszta rodziny w 1991 roku powróciła na

Filipiny.

DRUGA SZANSA RODU MARCOS
A L E K S A N D R A  C Z A P L A
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Jakie czynniki pomimo złej sławy rodziny Marcos wpłynęły na wygraną Bongbong’a? Jak

twierdzą specjaliści, w dużej mierze jest to zasługa świetnej kampanii promowanej za

pomocą mediów społecznościowych. Stan wojenny miał miejsce ponad 40 lat temu, główne

pokolenie wyborców na Filipinach, znajduje się między 18 a 40 rokiem życia, są to jednostki

„żyjące” głównie światem internetowym, dlatego dotarcie do nich za pomocą social mediów

było doskonałym pomysłem. Dezinformacja znalazła szerokie grono odbiorców, którym

okres rządów Marcosa przedstawiono jako „złota era” i pełen rozkwit kraju, przedstawiając

ówczesne działania ojca Marcosa Jr. zupełnie w innym świetle. Marcos Jr. za główny cel obrał

sobie gospodarkę oraz stworzenie zgodnego społeczeństwa, które zmierza ku zwycięstwu.

Nie sposób jednak przeoczyć faktu, iż znaczne poparcie Bongbong’a zapewniła mu Sara

Duterte, która startowała na stanowisko wiceprezydenta. Duterte jest córką prezydenta,

który odda swoje stanowisko Marcosowi - Rodriga Duterte, znanego głownie ze swojej

polityki antynarkotykowej. Kobieta główny nacisk stawia na rozwój systemu nauczania i

poprawę jakości kształcenia na Filipinach. 

Już 30 czerwca Bongbong obejmie stanowisko siedemnastego prezydenta Republiki Filipin.

Czas pokaże czy wykorzysta on szanse otrzymaną od społeczeństwa, aby oczyścić nazwisko

ze złej sławy, czy może historia zatoczy koło. 



Region Afryki i
Bliskiego Wschodu
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SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCEGO
UNII AFRYKAŃSKIEJ Z
PREZYDENTEM ROSJI

 
Trwająca od ponad 100 dni wojna w Ukrainie dotyka nie tylko osoby aktualnie tam

przebywające, ale także mieszkańców innych kontynentów, o czym dotkliwie przekonują się

mieszkańcy państw afrykańskich. Coraz częściej poruszany jest temat pogłębiającego się

kryzysu żywieniowego, spowodowanego rosyjską blokadą ukraińskich portów, które

dotychczas transportowały podstawowe produkty poza granice kraju. Region pasa

czarnoziemów, należy do grupy największych spichlerzy świata i stanowi źródło pokarmu dla

państw o niskiej samowystarczalności w produkcji żywności - połowa zasobów pszenicy aż

czternastu państw afrykańskich została wyhodowana na tych ziemiach. Czterdzieści procent

konsumowanego przez Afrykańczyków zboża pochodzi z Ukrainy i Rosji. Silna zależność od

rosyjskiego oraz ukraińskiego eksportu ponad połowy państw na kontynencie niepokoi

wielu przywódców i analityków, obawiających się drastycznego pogorszenia kryzysu

żywnościowego. Według Amina Awada, koordynatora ONZ ds. sytuacji kryzysowych,

problem ma dotknąć około 1,4 miliarda osób, a także przyczynić się do wzmożonej migracji

wewnątrz kontynentu i do Europy.

Obawy oraz prognozy na najbliższe miesiące poskutkowały zorganizowaniem rozmów

pomiędzy przedstawicielami krajów afrykańskich i prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Dnia 3 czerwca br., w rosyjskim mieście Soczi odbyło się spotkanie Putina z Macky Sall,

prezydentem Senegalu i przewodniczącym Unii Afrykańskiej. Wraz z nim w rozmowach

uczestniczył przewodniczący komisji Unii Afrykańskiej, Moussa Faki Mahamat. Celem

posiedzenia było omówienie trwającego kryzys żywnościowego oraz zbożowego, a także

bieżącej współpracy gospodarczej i humanitarnej. Jeszcze przed spotkaniem, prezydent

Rosji zadeklarował, że jego kraj jest zawsze po stronie Afryki, z którą pogłębienie relacji na

wielu szczeblach współpracy jest dla niego w tym momencie szczególnie istotne. 

A L I C J A  N O W A K



Podobnie jak wiele innych państw afrykańskich, Senegal nie zajął jednoznacznego

stanowiska na temat konfliktu zbrojnego z uwagi na niełatwą sytuację bieżącą i historię

stosunków międzynarodowych w XX wieku. Podzielając zdanie innych liderów,

przewodniczący Unii Afrykańskiej wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na współpracy, która

będzie w stanie zapewnić, aby ,,wszystko co dotyczy żywności, zboża, nawozów, było

faktycznie poza zachodnimi sankcjami, których doświadcza Rosja’’. Prezydent Sall skupił się

na przedstawieniu sytuacji państw afrykańskich, zaznaczając, iż prezydent Rosji powinien

być świadomy, że Afrykańczycy są niewinnymi ofiarami kryzysu ekonomicznego. Wstawił się

także w imieniu innych państw posiadających niski wskaźnik samowystarczalności w

produkcji żywności - krajów Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej. W odpowiedzi

rosyjski przywódca zaprzeczył, aby to Moskwa była odpowiedzialna zatrzymaniu

swobodnego transportu towaru do Afryki. Zaproponował alternatywę, aby poprowadzić

nową drogę dostawy ukraińskiego zboża przez Morze Azowskie i Czarne. 

Pojawiają się opinie, że działania Kremla są celową taktyką, aby wymusić zniesienie

nałożonych sankcji. USA oskarża Rosję o przetrzymywanie globalnych dostaw pożywienia, a

głód państw rozwijających się ma być kolejnym brutalnym i wykalkulowanym ruchem. 25

maja Ned Price, rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu w swoim przemówieniu

podkreślił, że sankcje na żywność i towary rolne nigdy nie zostały wprowadzone. Pozostałe z

sankcji nie ulegną zmianie, dopóki Rosja nie zaprzestanie zagrażać suwerenności Ukrainy.

Sam Władimir Putin podczas rozmów zwraca uwagę, że zaproponowane przez niego

rozwiązania alternatywnych kanałów dostawy żywności będą najbardziej efektywne jeśli

sankcje zostaną zniesione z Białorusi. 

Po trwających przez trzy godziny rozmowach, Macky Sall oświadczył dziennikarzom, że jest

usatysfakcjonowany wymianą zdań z Władimirem Putinem. Zauważył zaangażowanie i

świadomość Putina na temat konsekwencji jakie przyniesie kryzys dla słabych gospodarek.

W przeciwieństwie do swojego senegalskiego odpowiednika, prezydent Rosji nie wygłosił

żadnego stanowiska po zakończonym spotkaniu. 
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Namibia – biedny, zapomniany kraj na południu Afryki, o którym nawet w środowisku

polityki międzynarodowej nie usłyszy się wiele poza tym, że na początku XX w. miało tu

miejsce kolonialne ludobójstwo i od wielu lat utrzymuje się na szczycie listy państw o

największej dysproporcji zarobków. Namibia podobnie jak inne państwa afrykańskie ma za

sobą długą historię kolonializmu i ciemięstwa, a niepodległość uzyskała dopiero w 1990

roku. Współcześnie jest dużym eksporterem uranu (5tym na świecie), jej gospodarka jest w

dużym stopniu zespolona i podporządkowana tej Południowoafrykańskiej. Rzadko

zaludnione, nieurodzajne i gorące terytorium tego dużego kraju jest zamieszkane przez

zaledwie dwa i pół miliona ludzi podzielonych na wiele grup etnicznych od białych

afrykanerów zamieszkujących głównie południe, pogranicze z RPA, aż po dominujących na

północy kraju i najliczniejszych w jego granicach w ogóle Ovambo.

Republika Namibii może się stać jednak w niedługiej przyszłości nie tylko znacznie bogatsza,

ale także jej rola w polityce międzynarodowej może znacznie wzrosnąć. Ma się to stać

poprzez odnalezione w tym roku złoża ropy naftowej na należących do Namibii wodach

terytorialnych około 100 km od brzegów kraju. Zasoby są obecnie szacowane na około 3

miliardy baryłek co czyniłoby namibijskie złoża mniej więcej równymi z obecnymi złożami

brytyjskimi (warto tu jednak zaznaczyć, że z powodu znalezisk będą przeprowadzane kolejne

ekspedycje w celu odnalezienia dalszych złóż w regionie), co przy dwu i pół milionowej

populacji może przerodzić się w gwałtowną modernizację kraju oraz poprawę warunków

bytowych jego obywateli - jak na przykład miało to miejsce w sąsiedniej Botswanie po

gorączce diamentów. Wpływy związane z eksploracją złóż ropy miałyby według rządowych

szacunków niemalże podwoić namibijski budżet, liczący obecnie blisko 4 miliardy dolarów

amerykańskich, miałby zostać powiększony o 3 do 3.5 miliarda dolarów.
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ROPA W NAMIBII - PERSPEKTYWA
DOBROBYTU

M A T E U S Z  J E D L I Ń S K I



Samo odnalezienie i plany rozpoczęcia eksploatacji złóż ropy do 2026 roku nie są oczywiście

jednak gwarancją sukcesu. W wielu subsaharyjskich państwach, takich jak Mozambik czy

Angola rządy nie potrafiły sobie poradzić z klątwa surowcową, doprowadzając do

dramatycznych wydarzeń związanych ze stabilnością państw, licznymi uzbrojonymi grupami

interesów finansowanych przez akcjonariuszy zachodnich korporacji. Korupcja, konflikty o

surowce oraz scenariusz centralizacji kapitału pochodzącego ze złóż naftowych to tylko

część wyzwań, przed którymi przestrzegają namibijscy komentatorzy, gdyż doprowadziłyby

do dalszego powiększania dysproporcji majątkowych między elitami a zwykłymi

obywatelami.

Na korzyść Namibii przemawiają jednak bardzo istotne i rzadkie w Afryce czynniki jakimi są

względna stabilność polityczna oraz szacunek władz do praw własności oraz wolność prasy

(pod tym względem Namibia zajmuje obecnie 18 miejsce na świecie podczas gdy Polska jest

na odległym 66). Ponadto, rząd Namibii podejmuje szybkie i zdecydowane działania mające

zachęcić zagranicznych inwestorów, takie jak zwiększenie przejrzystości procesów

inwestycyjnych oraz próby ograniczenia korupcji. Rządzący promują też debatę na temat

wykorzystania złóż, co o ile nie ma na razie bezpośredniego przełożenia na praktykę

polityczną, jednak zdaje się być dobrym znakiem na przyszłość. Podsumowując, o ile złoża w

Namibii nie są ogromne w skali świata i nie doprowadzą do gwałtownych zmian w

globalnym łańcuchu dostaw to eksperci są zgodni - odkrycie ropy oraz jej eksploatacja z

pewnością zmieni Namibię.
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KONFLIKT UKRAIŃSKO-
ROSYJSKI JAKO ZAGROŻENIE

DLA BEZPIECZEŃSTWA EGIPTU
P A T R Y K  W A C I Ń S K I

Egipt jako najbardziej ludne państwo arabskie ze 102 mln ludnością nie może obejść się bez

zaspokojenia potrzeb żywnościowych swoich obywateli ogromnymi ilościami zbóż, w

szczególności pszenicy. Nie ułatwia tego fakt, że w państwach Bliskiego Wschodu przeciętny

obywatel spożywa rocznie 128 kg pszenicy, co jest wynikiem dwukrotnie większym, niż

średnie światowe spożycie. Na skutek tego roczne zużycie oscyluje w okolicach 20 mln ton.

Jednakże mimo największych starań oraz ogromnej intensyfikacji rolnictwa republika jest w

stanie pokryć tylko 35% swojego rocznego zapotrzebowania na pszenicę ze względu na to

jest zmuszona importować każdego roku około 13,25 mln ton, z czego w przybliżeniu 11,30

mln ton pochodzi z Rosji i Ukrainy.

Niestety, ze względu na wojnę, Ukraina nie jest w stanie efektywnie eksportować płodów

rolnych, główną przyczyną tego jest blokada ukraińskich portów czarnomorskich przez

Rosję. Szacuje się, że na ziemiach ukraińskich utknęło około 25 mln ton zbóż. Władze

Ukrainy starają się znaleźć inne drogi eksportu niż morska, chociażby przesyłając zbiory

koleją do portów w Polsce, jednakże transport ten ma o wiele mniejsze możliwości niż

tranzyt przez morze. Nie zapowiada się również, żeby blokada morska w najbliższym czasie

miała się zakończyć. 

Ukraina nie posiada zdolności operacyjnych do jej przerwania, również nic nie wskazuje na

to, żeby sama wojna miała wkrótce się zakończyć. Rosjanie zapewniają, że są w stanie porty

udrożnić, lecz stawiają przy tym warunki nie do spełnienia przez stronę ukraińską jak i UE. Ze

względu na małą liczbę potencjalnych dostawców, którzy wypełniliby lukę po ukraińskich

plonach, dostarczenie zboża jest realnym zagrożeniem dla Egiptu. Problem ten potęguje

susza, w wyniku której Indie zakazały eksportu pszenicy, będąc drugim największym jej

producentem na świecie. 
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Niedogodnością są również galopujące ceny żywności na rynkach światowych, które

zwiększają koszta uzyskiwania pszenicy. Już przedwojenne szacunki z lutego 2022 roku

mówiły, że wzrost ceny pszenicy przełoży się na zwiększenie wydatków na program dopłat

do żywności o ponad 760 milionów dolarów. 

Niestety wszystko wskazuje na to, że wysokie ceny żywności utrzymają się przez 2022 i 2023

rok. Sprawy nie ułatwia fakt, że Egipt po Arabskiej Wiośnie bardzo mocno zubożał, więc

wahania cen żywności są dla jego obywateli szczególnie odczuwalne. Dobrze obrazuje to

fakt, że 83 mln mieszkańców tego kraju korzysta z dotowanego chleba. Deską ratunku dla

Egiptu mogą być rekordowe zbiory płodów rolnych w Rosji, których eksport już w marcu

2022 roku wzrósł o 24% względem marca roku poprzedniego. Wszystkie te czynniki

wywołane w głównej mierze przez konflikt w Ukrainie bardzo negatywnie wpływają na

stabilność Egiptu. 

Egipski rząd poczynił kroki, aby jak najbardziej możliwie zniwelować skutki kryzysu,

chociażby ustalając maksymalną cenę chleba, walcząc ze spekulantami czy dystrybuując za

pomocą wojska pomoc dla najbardziej potrzebujących. Kair poszukuje również nowych

dostawców pszenicy oraz zobligował się do zwiększenia dwukrotnie powierzchni upraw

pszenicy w 2024 roku. Czy kroki te są wystarczające? Czas to zweryfikuje. Warto pamiętać, że

arabskie rewolucje spowodowane były w dużej mierze przez wysokie ceny żywności.
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Wielokrotnie mieliśmy okazję obserwować wymianę gróźb ataku pomiędzy Izraelem a

Iranem. Jednym z takich incydentów, był atak na infrastrukturę nuklearną w Natanz w

kwietniu 2021 roku. Prawdopodobnie nie był to odosobniony przypadek, jednak nie ulega

wątpliwości, że Irańczycy oficjalnie deklarują chęć odwetu. Kolejnym momentem, w którym

sytuacja uległa zaognieniu były izraelskie manewry w listopadzie 2021. Wówczas politycy

wysokiego szczebla w Izraelu mówili o ataku prewencyjnym na Iran w kontekście ,,kwestii

czasu”. Cała sytuacja spowodowana jest wypowiedzeniem JCPOA przez Donalda Trumpa w

2018 roku i późniejszymi naruszeniem umowy przez Irańczyków. Podczas gdy negocjacje w

Wiedniu nadal wydają się nie mieć końca, Izraelczycy organizują kolejne ataki i manewry,

przygotowując się do konfliktu. 

Ostatnia demonstracja sił miała miejsce na początku czerwca br. i również odbiła się dużym

echem w międzynarodowych mediach. ..Jerusalem Post” opublikował informację o

poderwaniu w powietrze setek izraelskich samolotów i sprzętu wojskowego. Nad Morzem

Śródziemnym symulowano uderzenia na cele wojskowe w Iranie. Jest to część miesięcznych

ćwiczeń zatytułowanych ,,Rydwany Ognia”. Doniesienia głoszą, że manewry te są

największym tego typu przedsięwzięciem w historii Izraela. Przy okazji trwającej wojny w

Ukrainie, przeciągającym się rozmowom nad JCPOA, rozdrożem w interesach ze Stanami

Zjednoczonymi (których uwaga administracji Bidena skupia się na Azji Południowo-

Wschodniej), taki pokaz sił jest jasnym sygnałem do gotowości Izraelczyków zarówno do

obrony swojego kraju, jak i o prewencyjnym eliminowaniu zagrożeń daleko poza jego

granicami.

Izraelczycy zakładają co najmniej 6 scenariuszy ataku. 4 z nich przewidują udział państw

trzecich, które mogłyby udzielić zezwolenia na przelot, bądź potraktować loty jako atak i

zestrzelić izraelskie samoloty. 

IZRAEL I IRAN CORAZ BLIŻEJ
KONFRONTACJI?

J U L I A  R O L I Ń S K A
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W grę wchodzi Turcja, która z bardzo niskim prawdopodobieństwem pozwoliłaby na przelot

izraelskich samolotów wojskowych do Iranu, podobnie rzecz ma się z Jordanią i Irakiem.

Jednak w tym przypadku ochrona przeciwlotnicza nie jest tak skuteczna i pomimo ryzyka,

istniałaby możliwość przelotu bez większego uszczerbku. Kolejna możliwość to Syria, gdzie

jedynym zagrożeniem mogłyby być stacjonujące tam wojska rosyjskie. 

Jak wiemy jednak z doniesień, Rosja jest w trakcie przerzucania żołnierzy do Ukrainy, co daje

Izraelowi możliwość obniżenia ryzyka związanego z przelotem przez jej terytorium. Kolejną

możliwością jest Arabia Saudyjska, która mogłaby takiego zezwolenia udzielić, jednak droga

wydłuża się wówczas o ponad 1000 km. Saudyjczycy również nie są entuzjastami tego

rozwiązania, bowiem oznaczałoby to dla nich zgodne z prawem międzynarodowym retorsje

ze strony Iranu. Jeszcze mniej optymistycznie ma się przelot neutralny, bez konieczności

zgody żadnego z państw, jednak wówczas trasa wynosiłaby 6000 km i wymagałaby

zaawansowanego sprzętu i infrastruktury do tankowania w powietrzu. Ostatnią z możliwości

jest atak okrętów podwodnych, których transport na miejsce ataku nie powinien sprawić

większych problemów, jednak logistyka dostaw amunicji i zasobów byłaby wówczas znacznie

utrudniona. Sam atak musiałby zostać przeprowadzony bardzo precyzyjnie, by następnie

wycofać okręty, które zdążyły wyczerpać już amunicję. 

Najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz z zaangażowaniem w konflikt Jordanii i

Iraku. Według doniesień, Izraelczycy podjęli negocjacje z Gruzją o możliwości tankowania

samolotów na jej terytorium, jednak informacje te nie zostały potwierdzone przez żadną ze

stron.

Iran również nie pozostaje obojętny wobec tych informacji i przygotowuje się na realizację

wszystkich scenariuszy, umieszczając strategicznie swoją obronę przeciwlotniczą. Analitycy

są zgodni co do potencjału zadania przez Izrael zniszczeń na terenie Iranu, uszkodzenia

ośrodków infrastruktury nuklearnej, ale nie całkowitego zniszczenia programu nuklearnego.

Potencjalne koszty takiego ataku również mogłyby przewyższyć zyski i jednocześnie

postawiłyby Izrael w świetle państwa, które łamie Kartę Narodów Zjednoczonych i

dopuszcza się ataku niemającego wiele wspólnego z samoobroną.  
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Minęły dwa miesiące od odejścia Imrana Khana z pozycji premiera Pakistanu. W państwie

tym jednak nadal panuje ogólny niepokój, a nowy rząd pod wodzą Shehbaza Sharifa jest

bardzo niestabilny. Były premier Khan grozi „milionowym marszem” do Islamabadu, a za

swoją porażkę wini wpływy zachodnie, w tym Stanów Zjednoczonych. 

Konflikt polityczny zaognił się przy okazji kwietniowej dyskusji na temat potencjalnego

udzielenia przez parlament wotum nieufności wobec Imrana Khana. Minister

Sprawiedliwości Fawad Chaudry powielając retorykę premiera, że wniosek jest wywołany

przez siły zewnętrzne, stwierdził, że jest on sprzeczny z art.5 Konstytucji mówiącym o

bezwzględnej lojalności każdego obywatela wobec państwa. Kilka dni po sugestii Khana,

prezydent Pakistanu Arif Alvi rozwiązał Zgromadzenie Narodowe na podstawie art. 58. Sąd

Najwyższy orzekł jednak, że próba rozwiązania Zgromadzenia Narodowego była niezgodna z

prawem. Tym samym wyznaczono na 9 kwietnia głosowanie o wotum nieufności wobec

Khana. Wotum przegłosowano, w związku z tym Imran Khan stał się pierwszym premierem

w historii Pakistanu, którego usunięto z urzędu. Jego następcą został Shehbaz Sharif, lider

opozycji. 

Od momentu zmiany władzy, państwem trzęsą niepokoje motywowane głównie przez

Pakistański Ruch na rzecz Sprawiedliwości (PTI). Kurs rupii pakistańskiej spadł do

najniższego poziomu w historii, PTI zbojkotowało działalność Zgromadzenia Narodowego,  a

członkowie partii na czele z Imranem Khanem wyszli na ulice. W całej układance

rewolucyjnej lidera PTI brakuje jednak najważniejszego elementu, tego samego, który

pomógł Khanowi przejąć władzę w 2018 roku. Chodzi oczywiście o wojsko. Militarny

charakter rządów Khana doprowadził do tego, że instytucja wojskowa swoimi wpływami

sięga dziś praktycznie w każdą sferę pakistańskiej polityki. Imran Khan był premierem

autorytarnym, surowym, ale przede wszystkim w opinii otoczenia wojskowego, politykiem

porywczym, który nie potrafił patrzeć na państwo długoterminowo. W związku z tym

militarne środowiska zaczęły z coraz większą sympatią traktować Shehbaza Sharifa. W końcu

to właśnie fundament wojskowy miał kluczową rolę w osłabieniu politycznym premiera. 

KRYZYS POLITYCZNY W
PAKISTANIE
M I C H A Ł  S T E F A N O W S K I
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Dziś Imran Khan jest niemal „na wylocie” z pakistańskiej polityki. Liczy jednak ciągle na to, że

koalicja rządząca długo się nie utrzyma. Sytuacja przypomina kryzys polityczny  z ostatnich

lat w Izraelu. Binjamin Netanjahu rządził nieprzerwanie od 2009 roku, a kiedy utworzono

zjednoczoną koalicję opozycyjną, nie przetrwała długo, co spowodowało, że „Bibi” niedługo

później powrócił z Likudem do władzy. Mimo, że teraz Netanjahu został odsunięty do

opozycji, to ciągle obserwuje sytuację i szuka swoich szans. Tak samo postępuje Imran Khan

nawołując do przedterminowych wyborów (choć Sharif zapowiedział, że dołoży wszelkich

starań, żeby nowa koalicja przetrwała pełną kadencję Zgromadzenia Narodowego). 

Ostatni miesiąc to desperackie próby odzyskania władzy przez Imrana Khana poprzez

organizację „wielkich marszów”. Wszystko wskazuje jednak na to, że były premier się

przeliczył, co do tego, jak duże poparcie ma w narodzie. Według szacunków w marszu miało

brać udział zaledwie kilka tysięcy ludzi. Duży wpływ na małą frekwencję może mieć także

powszechny „strach”, ponieważ mimo tego, że protesty wykazały się małą frekwencją, to

rząd bez względu na to wypuścił na ulice siły porządkowe, które brutalnie stłumiły zamieszki. 

W zasadzie Imran Khan obalony został za pomocą tej samej broni, z pomocą której zdobył

władzę. Wojskowi przywódcy mieli dosyć premiera, który zadłużał armię i narażał ją na niski

potencjał modernizacyjny. 60% budżetu obronnego Pakistanu pochodziło z pożyczek. 

Tak burzliwy epizod, ciągnący się od dwóch miesięcy nie umknął graczom zewnętrznym.

Indie zarzucają pakistańskiemu rządowi niemożność panowania nad stabilnością

państwową. W Karaczi miały miejsce antyhinduskie zamieszki, na które władze Indii

odpowiedziały stanowczo prowadząc misję obserwacyjną dotyczącą poziomu dyskryminacji

oraz prześladowań Hindusów przez fundamentalistów. Rząd Indii podobnie jak Stanów

Zjednoczonych zaznaczył także, że będzie obserwował postępujący kryzys polityczny 

w Pakistanie.
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Kiedy 24 lutego wybuchła wojna w Ukrainie, państwa Unii Europejskiej na czele z Francją

zwiększyły starania, aby umowa nuklearna z Iranem została sfinalizowana po tym, jak w

2017 roku wycofały się z niej Stany Zjednoczone. Jednak 9 czerwca 2022 roku we wspólnej

deklaracji opublikowanej przez niemieckie MSZ, rządy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii

wyraziły swoje zaniepokojenie łamaniem przez Islamską Republikę Iranu postanowień oraz

wytycznych wskazanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA). Skąd aż

takie zainteresowanie energetycznym partnerstwem Europy z Iranem?

Wojna Ukrainy z Federacją Rosyjską pociągnęła za sobą szereg sankcji, państwa UE zaczęły

rozglądać się za alternatywami wobec rosyjskiej energii ściąganej do Europy. Iran ma długie

tradycje jeśli chodzi o partnerstwo energetyczne z Europą. W końcu to właśnie z Iranu,

sprowadzana była ropa naftowa, która dała początek brytyjskiemu koncernowi BP (British

Petroleum). Iran jest istotnym graczem w OPEC, najważniejszym obok Arabii Saudyjskiej.

Poza trzecimi największymi złożami ropy, Iran posiada także drugie największe po Rosji złoża

gazu naturalnego.

Umowa energetyczna z Islamską Republiką Iranu miałaby więc wartość wielowymiarową. Na

przełomie lutego i marca mówiło się, że przyjęcie JCPOA (Joint Comprehensive Plan of

Action) to kwestia nawet nie tygodni, a dni. W takim razie co się stało? Dlaczego dzisiaj

szanse na akceptację porozumienia nuklearnego są niemal zerowe?

Rosja odkąd tylko zaczęła być naruszana sankcjami wprowadziła swoje żądanie przy JCPOA

(Federacja Rosyjska jest jedną ze stron porozumienia), by w przypadku odcięcia jej od SWIFT

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) nie wpłynęło to na relacje

handlowe tego państwa z Iranem (który od lat już w SWIFT nie jest). Dla Europy irańska ropa

byłaby w stanie zaspokoić 20% zapotrzebowania z Rosji. Państwem, które do tej pory jednak

najbardziej przeciwstawiało się porozumieniu nuklearnemu były Stany Zjednoczone

Ameryki. Administracja prezydenta Bidena zapowiadała, że będzie próbowała odnowić

JCPOA, w końcu obecny sekretarz stanu Antony Blinken był jedną z osób, które w

administracji prezydenta Obamy odpowiadały za negocjacje z 2015 roku. Blinken jest więc

historycznie jednym z kreatorów JCPOA.

JCPOA - NIEKOŃCZĄCA SIĘ SAGA
M I C H A Ł  S T E F A N O W S K I
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 Jest jednak wiele zmiennych, które powodują, że stanowisko USA w sprawie Iranu jest póki

co niezmienne. Ponad 120 demokratów z Izby Reprezentantów w Kongresie zapowiedziało,

że zawetowałoby potencjalną decyzję prezydenta o ponownym przystąpieniu Stanów

Zjednoczonych do porozumienia. Jednym z największych krytyków JCPOA jest także obecny

lider partii demokratycznej w Senacie – Chuck Schumer, Nie ulega wątpliwości, że duży

wpływ na stanowisko USA ma AIPAC (Amerian Israeli Public Affairs Committee) oraz państwo

Izrael. 

Prawdziwą „bombą atomową” dla negocjacji był tweet premiera Izraela Naftaliego Bennetta

z 31 maja. Upublicznił wówczas na twitterze poprzez dysk google setki stron sfałszowanych

przez Iran dokumentów w języku perskim. Były to instrukcje prowadzone głównie przez

nieżyjącego już lidera irańskiego programu atomowego, Mohsena Fakhrizadego. Bennett

stwierdził, że są to dokumenty skradzione przez Mossad z Iranu i stanowią one dowód na to,

że Iran szpiegował Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) od dłuższego czasu.

Już w 2018 roku ostrzegał przed tym były premier Benjamin Netanjahu. Tam także padło

nazwisko Fakhrizadego z podkreśleniem „remember that name”. Sama publikacja

dokumentów była zresztą swego rodzaju personalnym ruchem Benneta po tym, jak irański

minister spraw zagranicznych powiedział, że syjoniści rozprzestrzeniają kłamstwa o Iranie. 

Premier Izraela publikując materiały powiedział „Kłamstwa? Jedynie kserokopie waszych

kłamstw”. Irańskie MSZ zapewnia, że program atomowy ma na celu jedynie zwiększenie

potencjału energetycznego Iranu, a nie wojskowego. Jednak izraelskie służby regularnie

udowadniają, że sytuacja nie jest tak jasna. Naturalnie mając na uwadze, że państwo Izrael

uznaje JCPOA za ogromny cios w swoje interesy, trzeba do doniesień Mossadu podchodzić z

dozą rezerwy. Z perspektywy Amerykanów sytuacja wydaje się być jasna. Także dla

europejskich polityków dowody przedstawione przez premiera Bennetta okazały się

znaczące w podjęciu finalnego stanowiska. 



MAGAZYN FMD
STRONA 40

Przeczytać bowiem możemy na stronie Auswartiges Amt: „Od kwietnia 2021 roku

intensywnie negocjujemy z Iranem, w dobrej wierze o przywrócenie JCPOA. Od marca 2022

roku istnieje realna umowa, która przywróciłaby Iran do środowiska międzynarodowego

(przy jednoczesnym przestrzeganiu zobowiązań idących z JCPOA), a USA do umowy.

Żałujemy, że Iran nie wykorzystał dyplomatycznej okazji zawarcia umowy. Zachęcamy do

tego cały czas. Jesteśmy gotowi do zawarcia transakcji. Z niepokojem obserwujemy

najnowsze doniesienia, że Iran instaluje teraz dodatkowy kompleks przy jednoczesnym

wprowadzeniu IAEA w błąd. Zagraża to zdolności IAEA do przywrócenia ciągłości wiedzy na

temat kluczowych części irańskiego programu jądrowego, w tym produkcji specjalnych

wirówek. Potępiamy te kroki i odpowiadamy na obawy wyrażone przez Radę Gubernatorów

IAEA – w uchwale przyjętej przy ogromnym poparciu – ogłaszając kroki w celu jeszcze

dalszego zacieśnienia współpracy z IAEA. Działania Iranu pogarszają sytuację, komplikują

nasze starania o przywrócenie JCPOA. Wzywamy Iran do wznowienia stosowania protokołu i

wszystkich środków monitorowania i weryfikacji związanych z JCPOA, zaprzestania eskalacji

nuklearnej i pilnego zawarcia aktualnie rozpatrywanego porozumienia w sprawie

przywrócenia JCPOA, póki jest to nadal możliwe”. 

Negocjacje wokół JCPOA można przedstawić jako swoistą sinusoidę, serię wzlotów i

upadków. Nigdy jednak od 2017 roku świat nie był tak blisko przyjęcia porozumienia

nuklearnego, jak w marcu 2022 roku. Im dłużej negocjacje trwają, tym więcej traci Iran.

Jednym z najważniejszych obserwatorów całej sytuacji jest Arabia Saudyjska, która posiada

instrumenty mogące podburzyć energetyczny potencjał zarówno Iranu i Rosji, jak i Stanów

Zjednoczonych. Państwo to pełni bowiem niemal rolę hegemona w OPEC posiadając

kolosalne złoża ropy naftowej. Tym samym Arabia Saudyjska jest w stanie obniżyć sztucznie

ceny ciągle rosnącej ropy, co zauważa portal Bloomberg. Trudno jest przewidzieć, co jeszcze

musiałoby się wydarzyć, by JCPOA przyjęto, skoro nie udało się tej umowy sfinalizować w

sprzyjających warunkach ostatnich dwóch miesięcy.
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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 niemal 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 czytaniu
atrykułów i prasówek na naszej stronie internetowej - www.diplomacy.pl
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