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Giuseppe Conte, były premier Włoch został oficjalnie liderem Ruchu Pięciu Gwiazd. Giuseppe Contego na

szefa Ruchu Pięciu Gwiazd (M5S) poparło aż 92,8 proc. członków partii. Wysoki wynik po części tłumaczy

jednak fakt, że był jedynym wysuniętym kandydatem do tej funkcji. Tym samym wybór Contego na lidera

M5S kończy kryzys przywódczy w partii, który rozpoczął się wraz z rezygnacją ze stanowiska szefa

ugrupowania ministra spraw zagranicznych Luigiego Di Maio.

Z nowym przywódcą wiązane są spore nadzieje. Conte od miesięcy jest jednym z cieszących się
największym zaufaniem Włochów polityków. W rankingach zaufania ustępuje jedynie swojemu następcy

Mario Draghiemu. Duża popularność Contego przypisywana jest jego stanowczej walce wiosną 2020 r. z

pierwszą falą pandemii COVID-19, gdy Włochy należały do najbardziej dotkniętych tą chorobą państw na

świecie. Mimo związków z Ruchem Pięciu Gwiazd aż do tej pory Conte oficjalnie nie należał do partii.

Wraz ze zmianami w ugrupowaniu, przyjęto nowy statut, którego opracowanie zlecił Contemu w lutym 73-

letni założyciel partii Beppe Grillo, aby ratować podupadającą partię. Plan, który poparło 87 proc.

członków Ruchu, wzbudził jednak wcześniej niesnaski między oboma politykami. Grillo nie podobało się, że

koncepcja w dużej mierze zakłada odejście od antysystemowego charakteru ugrupowania na rzecz bardziej

tradycyjnego modelu partyjnego. Ostatecznie jednak były komik poparł „plan Contego”.

Zdaniem ekspertów opracowany przez Contego i przyjęty we wtorek (3 sierpnia) nowy statut oznacza

odejście od nowatorskiego, alternatywnego modelu funkcjonowania partii i silnie upodobni ugrupowanie

właśnie do Partii Demokratycznej. Jest to tym bardziej rewolucyjny krok, że na Ruch Pięciu Gwiazd został
powołany w 2009 r. jako zdeklarowana opozycja dla PD.

Źródła:

https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/wlochy-conte-grillo-ruch-pieciu-gwiazd/
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KRYZYS POLITYCZNY NA
HORYZONCIE
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Socjaldemokratyczny premier Szwecji Stefan Löfven

zapowiedział ustąpienie ze stanowiska. W październiku

minie 7 lat odkąd sprawuje ten urząd. Jego następcę na

początku listopada ma wybrać partyjny kongres. Polityk

wskazał, że był gotów kontynuować kolejną kadencję

jako premier Szwecji, jednak od pewnego czasu

dojrzewała w nim decyzja o rezygnacji.

Komentarze w szwedzkich mediach wskazują, że to

właśnie zaplanowane na jesień 2022 roku wybory

parlamentarne są przyczyną odejścia Loefvena. Będąca u

władzy od dwóch kadencji Partia Robotnicza -

Socjaldemokraci osiąga ostatnio poparcie ok. 24-26 proc.,

które może okazać się niewystarczające do

kontynuowania rządów. Wyzwaniem dla

socjaldemokratów jest kształtujący się nowy blok na

prawicy, złożony z przeciwnych imigrantom Szwedzkich

Demokratów, centroprawicowego ugrupowania

Umiarkowana Partia Koalicyjna oraz Chrześcijańskich

Demokratów. W ostatnim czasie wspierają ich również

Liberałowie. Na dodatek po lewej stronie sceny

politycznej zagrożeniem dla socjaldemokratów są

rosnące notowania skrajnej Partii Lewicy.
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Loefven na konferencji prasowej nie chciał

powiedzieć, kto może być jego następcą. Media

spekulują, że kandydatami są: minister finansów

Magdalena Andersson, minister ds. socjalnych Lena

Hallengren lub minister spraw wewnętrznych Mikael

Damberg. 

Kongres Partii Robotniczej - Socjaldemokraci, na

którym wybrany zostanie jej nowy lider oraz kandydat

na premiera, odbędzie się w dniach 3-7 listopada w

Goeteborgu. Nowy premier będzie musiał zostać

zaakceptowany przez parlament, co według

ekspertów, może się przyczynić do kolejnego kryzysu

politycznego. Socjaldemokratyczny rząd nie ma

większości i opiera się na koalicji z Partią Ochrony

Środowiska oraz biernym wsparciem ze strony Partii

Centrum oraz Partii Lewicy.

Źródła:

https://forsal.pl/gospodarka/polityka/artykuly/8229713,szwecja-kryzys-

polityczny-premier-loefven-odejdzie-ze-stanowiska.html

https://wyborcza.pl/7,75399,27484782,premier-szwecji-zapowiada-

swoja-dymisje.html

https://forsal.pl/gospodarka/polityka/artykuly/8229713,szwecja-kryzys-polityczny-premier-loefven-odejdzie-ze-stanowiska.html
https://wyborcza.pl/7,75399,27484782,premier-szwecji-zapowiada-swoja-dymisje.html


Austria wraz ze Stanami

Zjednoczonymi będzie wyjaśniać

zespół dolegliwości znany jako

"syndrom hawański", na który w

Wiedniu skarżyło się ok. 20

amerykańskich dyplomatów —

poinformowało austriackie

ministerstwo spraw

zagranicznych. Magazyn "New

Yorker" podał, że od stycznia

objawy "syndromu hawańskiego"

zgłosiło ok. 20 stacjonujących w

Wiedniu amerykańskich

dyplomatów, oficerów wywiadu i

innych urzędników. Więcej

przypadków tej przypadłości

odnotowano tylko w Hawanie. 

- Traktujemy te doniesienia bardzo

poważnie i zgodnie z naszą rolą

jako państwa przyjmującego

pracujemy z władzami

amerykańskimi nad wspólnym

dotarciem do sedna tej sprawy -

przekazała austriacka dyplomacja.

Syndrom
hawański w

Europie
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Aktywność wywiadowcza nie jest nowością w

przypadku Austrii. Wiedeń jest od dawna

centrum działalności dyplomatycznej, a także

aktywności szpiegowskiej - pisze agencja

Reuters. Miasto jest siedzibą kilku agencji ONZ

oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy

w Europie, przez co przebywa w nim wielu

dyplomatów, a także działających pod

przykrywką agentów wywiadu. Według

austriackiego MSZ w Wiedniu jest 158

dyplomatów USA.

Wydarzenia w Austrii nie są jedynymi. Okazuje

się, że także w Niemczech co najmniej dwóch

amerykańskich urzędników, potrzebowało

pomocy medycznej po wystąpieniu objawów

tzw. syndromu hawańskiego. Dyplomaci, jak

twierdzą, zaczęli w ostatnich miesiącach

narzekać na nudności, silne bóle głowy, bóle

uszu, zmęczenie, bezsenność i ospałość. 

"Są to pierwsze takie przypadki zgłoszone w kraju NATO, w którym

znajdują się wojska amerykańskie i broń jądrowa" - podkreśla "WSJ".

Amerykańscy dyplomaci dodali, że podobne incydenty zostały

odnotowane wśród amerykańskich urzędników stacjonujących w

innych krajach europejskich, ale odmówili podania dodatkowych

szczegółów. Z ustaleń "WSJ" wynika, że wśród osób dotkniętych

dolegliwościami znajdowali się "oficerowie wywiadu lub dyplomaci,

zajmujący się kwestiami związanymi z Rosją, takimi jak eksport gazu

czy cyberbezpieczeństwo".

Ambasada USA w Niemczech nie powiadomiła o zajściach rządu

niemieckiego, ponieważ nadal prowadzi wewnętrzne śledztwo. "Wrogie

działania Rosji w Niemczech, od kampanii dezinformacyjnych po

szpiegostwo i hakowanie, wzrosły do poziomów nie widzianych od

czasów zimnej wojny. Metody stają się coraz ostrzejsze, a środki

bardziej brutalne" - uważa Thomas Haldenwang, szef niemieckiego

kontrwywiadu.

Zestaw symptomów, określonych mianem syndromu hawańskiego,

pojawił się po raz pierwszy w 2016 r. u amerykańskich dyplomatów na

Kubie. Później przypadki takie zaobserwowano w Chinach, Rosji, a

ostatnio w Austrii i Niemczech. "Niepotwierdzone przypadki

odnotowano w Polsce, na Tajwanie, w Gruzji, a nawet w Waszyngtonie".

Źródła:

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/syndrom-hawanski-wsrod-dyplomatow-usa-austriackie-msz-zbada-

sprawe/k1fze5e

https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-amerykanscy-dyplomaci-w-niemczech-z-objawami-syndromu-

hawans,nId,5428068#crp_state=1

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/syndrom-hawanski-wsrod-dyplomatow-usa-austriackie-msz-zbada-sprawe/k1fze5e
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-amerykanscy-dyplomaci-w-niemczech-z-objawami-syndromu-hawans,nId,5428068#crp_state=1


HOLENDERSKA
TURYSTYKA

ALKOHOLOWA
 B A R T Ł O M I E J  F I S Z E R

Turystyka alkoholowa w pasie przygranicznym przyjmuje już masowe rozmiary, informuje dziennik

„De Telegraaf”. Sklepy po niemieckiej stronie granicy z Holandią biją rekordy sprzedaży alkoholu.

Jest to spowodowane faktem, iż w Holandii od 1 lipca br. weszły w życie nowe przepisy o sprzedaży

alkoholu. Zgodnie z nowym prawem sprzedawcy nie mogą oferować rabatów większych niż 25 proc.

Poprzez wzrost cen rząd chce walczyć z nadużywaniem alkoholu.

„De Telegraaf” cytuje niderlandzkich przedsiębiorców, którzy narzekają na odpływ klientów. Willie

van den Berg, który prowadzi sklep w przygranicznej wiosce Babberich na wschodzie kraju,

przypomina, że jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów alkohol był tańszy u wschodniego

sąsiada. Organizacja reprezentująca przedsiębiorców „Vakcentrum” obawia się, że kupujący piwo

lub wino mogą zacząć także robić zakupy innych produktów. „Grozi nam efekt domina” – cytuje

organizację „De Telegraaf”.

Źródła:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Holendrzy-rozpoczeli-turystyke-alkoholowa-8151014.html

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C908315%2Cholendrzy-kupuja-alkohol-po-niemieckiej-stronie-

granicy-bo-jest-tanszy.html
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Gdy świat zachwyca się wynikami jakie Francja
uzyskała w liczbie zaszczepionych osób, na
początku września będzie to 50 mln, sami
zainteresowani nie przejawiają entuzjazmu i część
z nich uważa, że bezprawne jest faworyzowanie
osób zaszczepionych.

Certyfikat sanitarny 

12 lipca prezydent Francji Emmanuel Macron
zdecydował się na śmiały krok, biorąc pod uwagę
nastroje polityczne również bardzo śmiały
politycznie, ogłaszając, że obowiązek posiadania
certyfikatu sanitarnego, który potwierdza
zaszczepienie, będzie od sierpnia uprawniał do
korzystania z kawiarni, restauracji, centrów
handlowych, transportu publicznego czy nawet
placówek medycznych. Od 21 lipca był również
konieczny dla osób uczestniczących w imprezach
czy wydarzeniach kulturalnych. 
Efekt był natychmiastowy - tego samego dnia na
szczepienia zarejestrowało się prawie milion osób.
Początkowo przedstawiciele sektora usług
obawiali się, że po wprowadzeniu takich restrykcji
spadnie liczba odwiedzających, sprawdzanie
posiadania certyfikatu sanitarnego będzie
skutkowało sprzeczkami z gośćmi i utrudnieniami
w płynnym funkcjonowaniu lokali, jednak nic
takiego nie miało miejsca, a od czasu
wprowadzenia rozszerzonego zakresu
obowiązywania certyfikatu minął już prawie
miesiąc.

Protesty

Obserwując wydarzenia we Francji nie sposób
jednak przeoczyć fali protestów, które odbywają
się w każdą sobotę, jako kolejny natychmiastowy
efekt zapowiedzianego obowiązku posiadania
certyfikatu sanitarnego. Według francuskiego
MSW w protestach bierze udział ok.161 tys. osób
rozbitych na ponad 100 zgromadzeń. 

Jak pisze Wyborcza “Zgromadzenia te są
eklektyczne, wielobarwne również pod względem
politycznym. Rozbrzmiewa na nich a to
"Marsylianka", a to "Międzynarodówka". W tłumie
można natknąć się na „żółte kamizelki" i
sympatyków skrajnej lewicy,
antyszczepionkowców, zwykłych pracowników
zaniepokojonych perspektywą utraty pracy, jeśli
się nie zaszczepią, oraz zwolenników skrajnej
prawicy.” 

Wybory coraz bliżej 

Przeciwników najnowszych regulacji łączy jedno -
ich wrogiem stał się prezydent Macron, który
według niektórych haseł protestujących jest,
między innymi, “agentem diabła”.
Bez odpowiedzi pozostaje na razie pytanie, czy
długofalowo wpłynie to wynik Emmanuela
Macron’a w nadchodzących wyborach. Nie widać
również na ten moment, aby opozycja starała się
wykorzystać tą sytuację, jednak nie jest to
zaskakujące. Niezaprzeczalnym pozostaje, iż
szczepienia we Francji są potrzebne, zwłaszcza, że
w kraju zaczęła się już 4 fala pandemii - 10
sierpnia, po raz pierwszy od czerwca, został
przekroczony próg 9 tys. zarażonych COVID-19 w
szpitalach. 
Wydaje się, że władze Francji starają się
przeczekać falę protestów, jednak długofalowo
konieczne będzie zajęcie wspólnego stanowiska.
Ruch antyszczepionkowców, niebezpiecznie
zaczyna przypominać początki ruchu “żółtych
kamizelek”, dlatego potrzebne będzie działanie ze
strony rządzących aby protesty i manifestacje nie
wymknęły się spod kontrolii.
Źródła:
https://www.politico.eu/article/macron-france-
covid-immunity-passport-vaccine-pass/
https://wyborcza.pl/7,75399,27367418,we-
francji-milczaca-wiekszosc-pedzi-do-szczepien-a-
halasliwa.html

 

FRANCJA A COVID
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https://www.politico.eu/article/macron-france-covid-immunity-passport-vaccine-pass/


Konsekwencjom romansowej telenoweli nie widać końca. Była przyjaciółka Juana Carlosa domaga się
odszkodowania z tytułu prześladowań (z powodu romansu z władcą miała stać się celem ataków i gróźb ze

strony otoczenia byłego króla, a także hiszpańskich służb), wydatków na ochronę swoją i swojego syna, a

także na terapię psychologiczną po traumach, jakich miała doznać ze strony Burbona i jego otoczenia. W

pozwie nie sprecyzowała kwoty odszkodowania, jakiego domaga się od byłego monarchy.

Dzięki jej zeznaniom na światło dzienne wyszły nowe fakty. Zgodnie z nimi na miesiąc przed swą abdykacją w

2014 roku ówczesny król Hiszpanii Juan Carlos poprosił o rękę swoją przyjaciółkę Corinnę Larsen – podał
madrycki dziennik “La Razon”. Gazeta utrzymuje, że swojej niedoszłej małżonce Burbon przelał na konta

bankowe 64,8 mln euro. Dziennik, powołując się na zeznania Larsen przed sądem w Londynie, napisał, że

środki, jakie ówczesny monarcha przekazał swojej kochance, pochodziły z Arabii Saudyjskiej.

W chwili obecnej monarcha przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie dyskretnie wyjechał z

Hiszpanii na początku sierpnia 2020 roku udając się na emigrację, aby “ułatwić” swojemu następcy Filipowi VI

sprawowanie urzędu głowy państwa. Mimo to działania byłego władcy wciąż kładą się cieniem na wizerunku

hiszpańskiego dworu.

Źródła:

https://wyborcza.pl/7,75399,27384590,hiszpania-kochanka-dostala-100-mln-dolarow-teraz-skarzy-bylego.html

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Byly-krol-Hiszpanii-mial-przekazac-przyjaciolce-64-8-mln-euro-Planowal-z-nia-slub-8164905.html

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-08-04/hiszpania-media-byly-krol-przekazal-przyjaciolce-648-mln-euro-planowal-z-nia-slub/

DALSZE KŁOPOTY JUANA
CARLOSA

 B A R T Ł O M I E J  F I S Z E R
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Czterodniowy tydzień pracy, brzmi jak marzenie każdej osoby zatrudnionej i koszmar pracodawcy, który

obowiązki swoich podwładnych będzie musiał rozłożyć nie na pięć, ale na cztery dni, co mogłoby skutkować
obniżeniem efektywności. Lecz czy tak jest naprawdę?

Próba

Spróbować czy jest możliwe spełnienie marzenie większości osób zatrudnionych postanowiła w tym roku Islandia.

Jak możemy przeczytać w raporcie po przetestowaniu 3-dniowego weekendu, dzięki krótszej pracy pracownicy

byli mniej zestresowani, część z nich pracowała nawet bardziej wydajnie niż normalnie. „W badaniach wielu

pracowników stwierdziło, że po rozpoczęciu pracy w mniejszym wymiarze godzinowym czuli się lepiej, i byli mniej

zestresowani. Sprawiło to, że mieli więcej energii na inne czynności, jak spotkania z przyjaciółmi oraz hobby. Miało
to pozytywny wpływ na ich pracę”, napisano w raporcie opublikowanym przez Association for Sustainability and

Democracy (Alda) w Islandii.

Jak wskazuje w swoim raporcie agencja, to właśnie pracownicy mieli się wykazać w tej sytuacji elastycznością i

obowiązkowością aby wykonać wszystkie swoje obowiązki, w krótszym czasie, ponieważ skrócony tydzień pracy

nie miał oznaczać nadgodzin - nie o to w eksperymencie, w którym brało udział około 1-procenta aktywnej

zawodowo populacji Islandii, chodziło. 

Sukces

Autorzy eksperymentu bezsprzecznie stwierdzili sukces eksperymentu, nazywając go przełomem w systemie

pracy, do jakiego przyzwyczaili się zarówno Islandczycy, jak i cała pracująca reszta świata. To może być kolejny

kamień milowy w skróceniu tygodnia pracy, bo w końcu Islandia nie jest jedynym krajem gdzie trwają podobne

badania. Kolejnym zainteresowanym tym eksperymentem jest Hiszpania, w której zwłaszcza środowiska lewicowe

nawołują do uśmiercenia kultury obecności fizycznej w pracy.

Te i podobne wnioski płyną też z doświadczeń podczas pandemii, gdzie wiele branż doszło do przekonania, że

długie godziny pracy, mało odpoczynku i kontaktów ze znajomymi prowadzą do spadku mobilizacji i obniżenia

efektywności pracowników.

W końcu, niektóre badania stwierdzają jednoznacznie, że możliwa jest pełna koncentracja jedynie przez trzy

godziny dziennie. Otwartym więc pozostaje kwestia, jakie będą kolejne kroki i sposoby skracania czasu pracy.

Źródła:

https://www.euractiv.pl/section/praca-i-polityka-spoleczna/news/islandia-hiszpania-praca-bezrobocie-tydzien-pracy-nadgodziny-deoresja-work-life-balance-home-office/

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/islandia-testowala-4-dniowy-tydzien-pracy-wyniki-eksperymentu/cscng29

CZTERODNIOWY TYDZIEŃ
PRACY W ISLANDII

A N N A  P Y R E K
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Konflikt pomiędzy Chinami a Australią narasta
od dawna. Najbardziej widoczne są efekty
gospodarcze, zaczynając od ogłoszenia
bezterminowego zawieszenia strategicznego
dialogu gospodarczego, po nieoficjalny bojkot
australijskiego węgla. Nie można jednak
zaprzeczyć, że nie brakuje również
beneficjentów tej sytuacji. 

W bezterminowym zawieszeniu

„Ostatnio niektórzy urzędnicy Związku
Australijskiego uruchomili szereg środków, by
zakłócić normalną wymianę i współpracę
pomiędzy Chinami a Australią, co wynika z
zimnowojennego sposobu myślenia i
dyskryminacji ideologicznej” – napisano w
maju komunikacie Państwowej Komisji
Rozwoju i Reform (NDRC), naczelnego organu
gospodarczego Chin. Było to pokłosiem
wcześniejszych wydarzeń, to jest oskarżenia
pod adresem Chin o spowodowanie pandemii,
unieważnienie przez Australię dwóch umów w
ramach inicjatywy Pasa i Szlaku czy też
opowiadanie się na forum międzynarodowym
za Tajwanem. Planem Pekinu było
najwyraźniej przestraszenie Australii i
wymuszenie określonych działań jednak
okazało się, że przeciwnik wcale nie zamierza
położyć po sobie uszu. Jako odpowiedź na
działanie strony Chińskiej premier Scott
Morrison “podkreślił, że jego kraj ma wolne
media, wybranych demokratycznie posłów i
zabiera głos na temat praw człowieka na forum
międzynarodowym. „Jeśli to jest przyczyną
napięć w tych relacjach (z Chinami), to wydaje
się, że te napięcia wynikają po prostu z tego, że
Australia jest Australią” – powiedział.”

Czarne złoto

Następnie zaczął się widoczny bojkot
australijskiego węgla i innych towarów takich jak
jęczmień, mięso, wino czy też homary za pomocą
karnych środków handlowych. Australijski węgiel
już blisko rok nie jest wpuszczany do Chin, które
są największym importerem tego surowca na
świecie. Wydaje się jednak, że nie doprowadziło
do zapaści gospodarki Australii, a wręcz
przeciwnie. Chiny przez swoją decyzję zmuszone
są importować węgiel ze Stanów Zjednoczonych,
czy też Rosji, co jest bardziej kosztowne ze
względu na odległość jaką muszą pokonać
dostawy oraz fakt, że rosyjski węgiel o tej samej
wartości energetycznej, jest dwa razy droższy niż
australijski. Tymczasem Australia doskonale
sobie radzi, a wręcz dzięki odwróceniu się od
Chin coraz bliższe stosunki nawiązuje między
innymi z Indiami. Jak podaje portal Biznes Alert
“Indyjski import węgla z Australii osiągnął
rekordowy poziom 6,75 milionów ton w styczniu,
zanim doszło do epidemii koronawirusa w tym
kraju. Dane agencji Argus zajmującej się
raportowaniem cen towarów pokazują, że
eksport węgla energetycznego z Australii do Indii
wyniósł 1,87 mln ton w grudniu 2020 roku, co
oznacza wzrost o 450 procent z 340 tysięcy ton
w grudniu 2019 roku.” Na tej sytuacji finansowo
zyskują również Stany Zjednoczone, których
dostawy węgla do Chin przekroczyły 2,4 miliona
ton w porównaniu do 75 000 ton rok wcześniej.

Źródła:
https://www.defence24.pl/chiny-bezterminowo-zawieszono-dialog-
gospodarczy-z-australia
https://biznesalert.pl/chiny-australia-wegiel-surowce-energetyka/
https://biznesalert.pl/australia-chiny-spor-handlowy-usa-wegiel/

CZY TO KONIEC PRZYJAŹNI
GOSPODARCZEJ POMIĘDZY AUSTRALIĄ

A CHINAMI?
 A N N A  P Y R E K  
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W ostatnim tygodniu lipca, Sekretarz Obrony

USA odbył oficjalne wizyty w Singapurze,

Wietnamie oraz na Filipinach. Trzech krajach

regionu będących najbliższymi sojusznikami

amerykanów i najbardziej uwikłanymi w spór

na Morzu Południowochińskim z Chinami. Ich

wiara w wsparcie Waszyngtonu nie jest jednak

bezgranicznie i podróż służyła odbudowie

wzajemnego zaufania, szczególnie z Manilą.

Lloyd Austin swoją podróż w Azji rozpoczął od

Singapuru. Zapewniał tam o zaangażowaniu

USA w budowanie konstruktywnych,

stabilnych relacji z Chinami, w tym silniejszą

komunikację kryzysową z Armią Ludowo-

Wyzwoleńczą. Zaznaczył jednak, że roszczenia

Pekinu do praktycznie całego Morza

Południowochińskiego „nie mają podstaw w

prawie międzynarodowym” i „wpływają na

suwerenność państw w regionie”. 

W odpowiedzi na oświadczenie Austina rzecznik

chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych

oskarżył USA o „celowo oczernianie Chin” i

„ingerowały w sprawy wewnętrzne”. Przed

podróżą Austina Cieśninę Tajwańską przepłynął

okręt wojenny Marynarki Wojennej Stanów

Zjednoczonych, co dodatkowo mogło rozzłościć

Pekin. Lloyd w Singapurze starał się również

podkreślić poparcie USA dla integracji regionu w

ramach grupy ASEAN i zapewnić o znaczeniu

jakie kraje Stowarzyszenia mają dla

amerykanów. Pojawiła się bowiem pośród nich

niepewność, jako że od czasu inauguracji,

prezydent Biden ani razu nie rozmawiał z żadną

głową państwa z Azji Południowo-Wschodniej, a

uwaga Waszyngtonu w Indo-Pacyfiku skupiała

się na formacie QUAD. 

W ramach wizyty w Wietnamie, Austin spotkał

się ze swoim lokalnym odpowiednikiem, jak i

prezydentem i premierem kraju. 

Szef obrony USA zacieśnia sojusze
wokół Morza Południowochińskiego



Zatrzymał się również w miejscu, gdzie w 1967 r. zestrzelono samolot zmarłego amerykańskiego

senatora Johna McCaina, który był jeńcem wojennym w Wietnamie. Pomimo skomplikowanej

historii, od czasu zakończenia wojny w Wietnamie, jego więzi z USA mocno się zacieśniały,

ponieważ oba kraje z coraz większym zaniepokojeniem obserwują działania Pekinu na Morzu

Południowochińskim. To właśnie Hanoi stało się najgłośniejszym przeciwnikiem chińskich

roszczeń terytorialnych, otrzymując przy tym amerykański sprzęt wojskowy. W kraju jest jednak

obecny sceptycyzm wobec USA. Z jednej strony Wietnamczycy mają obawiać się powrotu

prezydenta podobnego do Trumpa, który jako przeciwnik multilateralizmu odszedł w 2017 z

wyczekiwanej w Hanoi umowy handlowej TPP. Z drugiej strony, niepewnie spoglądają również na

demokratów i narrację Bidena budowaną wobec obrony demokracji i praw człowieka, które w

rządzącym przez komunistycznym kraju niekoniecznie są rozumiane w podobny sposób.

Zwiększenie wzajemnego zaufania mogą spowodować obiecane w trakcie wizyty 3 miliony dawek

szczepionki Moderna dla pogrążonego w lockdownie Wietnamie. 

Najtrudniejszym momentem podróży wydawały się Filipiny. Prezydent Rodrigo Duterte od

półtora roku straszył Waszyngton wypowiedzeniem kluczowej umowy wojskowej z USA, której

brak mógłby oznaczać de facto koniec sojuszu i opuszczenie kraju przez amerykanów. Nasi

członkowie pisali o tym w podsumowaniu z początku 2020 dostępnym tutaj. Od tamtego czasu

Filipiny coraz częściej skrążą się jednak na chińskie statki, które mają naruszać ich wody

terytorialne, przez co zarówno Manili jak i Waszyngtonowi zależało na załagodzeniu konfliktu. Od

razu po wylądowaniu, Austin udał się do pałacu prezydenckiego, a następnego poranka, jego

filipiński odpowiednik na konferencji prasowej ogłosił, że Filipiny zakończą proces abrogacji

umowy dzięki wynegocjowaniu „uzupełniania”, rozstrzygającego niejasności obu stron.

Źródła: 

https://www.csis.org/analysis/austin-accomplishes-two-missions-southeast-asia 

https://www.aljazeera.com/news/2021/7/29/us-defence-chief-visits-vietnam-to-shore-up-

support-in-asia 
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Japonia miała szansę na nowe Igrzyska, inne
niż do tej pory. Znany z harmonii i wysokiej
etyki naród mógł pokazać jak idee
zrównoważonego rozwoju można wdrożyć na
szeroką skalę. Jednak technologiczne i
ekologiczne rozwiązania organizatorów nie
mogły zatuszować serii niefortunnych
zdarzeń towarzyszących tej imprezie. Mimo
społecznego niezadowolenia impreza odbyła
się przynosząc również wiele pozytywnych
zdarzeń. 

Decyzja o przełożeniu imprezy o rok miała
być marketingowym strzałem w dziesiątkę.
Hymny narodowe przy pełnych stadionach
miały symbolizować wygraną z pandemią i
powrót do „normalnej” rzeczywistości. Teraz
jednak wiemy, że gdy latem 2020 roku w
Japonii było niecałe 1000 przypadków
zakażeń, w lipcu kolejnego roku w samym
Tokio przybywa ich 1000 dziennie. Ponadto
świat po ponad 12 miesiącach walki z
pandemią wciąż ogranicza podróże i masowe
wydarzenia. Igrzyska zamiast stać się
wieńcem laurowym trudów poprzednich
dwóch lat stały się tylko przerywnikiem -
chwilą oderwania od smutnej rzeczywistości-
dla wciąż trwającej walki o ludzkie życia. 

Wśród wielkich kontrowersji wymienia się
niepoprawne politycznie wypowiedzi
japońskich oficjeli, przekłamanie względem
warunków klimatycznych panujących latem
w Tokio, odwołanie dyrektora kreatywnego
ceremonii otwarcia paręnaście godzin przed
ceremonią i rzecz jasna sam w sobie pomysł
organizacji igrzysk, gdy Japonia gospodarczo
wciąż nie podniosła się po klęsce żywiołowej
z 2011 roku, a udział w konkursie MKOI
odbył się wbrew oczekiwaniom społecznym. 

Wielkim ciosem finansowym, poza brakiem
turystów, którzy są głównym dochodem dla
gospodarzy Igrzysk, okazały się zerwane
kontrakty reklamowe i utraty sponsorów, którzy
w obawie o swój wizerunek zrezygnowali z
promowania imprezy (wśród nich rodzima
Toyota). Przegrana Naomi Osaki (która
przypomnijmy zapalała znicz olimpijski) po raz
kolejny poddała debacie pochodzenie tenisistki
wypychając na wierzch ksenofobiczne problemy
Japonii. Dla polskiej publiczności zaś
zaskoczeniem okazała się obecność prezydenta
Andrzeja Dudy na ceremonii otwarcia, gdy wielu
przedstawicieli innych państw, w imię wspólnego
dobra, zdecydowało się zrezygnować w tym roku z
pojawienia na igrzyskach. Wielki niepokój budził
również niski wskaźnik wyszczepienia w Japonii.
Do dnia rozpoczęcia imprezy obiema dawkami
zaszczepionych zostało tylko 23% obywateli.
Sceptycyzm wobec szczepień wynika głównie z
niechęci społecznej do „nowinek” medycznych i
biurokracji, która skutecznie spowalnia
wprowadzanie szczepionek na rynek japoński.
Wyniki te są tym bardziej niebezpieczne, gdyż
zdecydowana część społeczeństwa stanowią tam
osoby starsze. Mimo wszystko nie powstrzymało
to komitetu przed organizacją imprezy, a kolejne
przełożenie nie wchodziło w grę. 

ZŁĄCZENI W EMOCJACH –
TRUDY TOKIO 2020
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Poza licznymi kontrowersjami Igrzyska Olimpiskiej w Tokio przyniosły również

wiele pozytywnych zmian. Multimedalistka Simone Biles otwarcie zaczęła mówić o

swoich problemach psychicznych, skoczkowie wzwyż podzielili się złotym medalem

„na pół”, a homoseksualny mistrz w skokach do wody robi na drutach, łamiąc

konwenanse społeczne. Przedefiniowano słowo „siła” na nowo nadając ludzki

charakter imprezie, poddając przy tym pod redefinicję wizerunek sportowca

„robota”. 

Igrzyska Olimpijskie to nie tylko rozrywka dla mas, ale spełnienie marzeń i

realizacja zawodowych celów dla tysięcy atletek i atletów z całego świata. Dzięki

temu, że igrzyska się odbyły setki sportowców spełniło swoje marzenia przynosząc

przy tym dumę swoim bliskim oraz narodowi. 
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Wycofanie się z Afganistanu wojsk amerykańskich stanowi dla Pekinu szansę na

zwiększenie wpływów w regionie, jest jednak również powodem wielu obaw związanych z

bezpieczeństwem. 

W przeciwieństwie do większości państw świata, Chiny zachowały bardzo spokojne

stanowisko wobec ostatnich wydarzeń w Afganistanie. Pozostawiły otwartą ambasadę w

Kabulu, a tuż przed przejęciem władzy przez talibów wiadomo już było, że Pekin uzna nowe

rządy. Szef chińskiego MSZ Wang Yi spotkał się 28 lipca z delegacją pod przewodnictwem

jednego z przywódców talibów, mułły Abdula Ghaniego Baradara, w Tiancinie. Wang Yi

zapewnił o chęci współpracy z Afganistanem. Oświadczył, że Pekin, jako największy sąsiad

tego kraju, zawsze szanował jego niepodległość i integralność terytorialną, nie ingerował w

sprawy wewnętrzne i prowadził wobec niego przyjazną politykę. Zdaniem Wang Yi,

pospieszne wycofanie wojsk USA i NATO ukazało porażkę polityki Waszyngtonu wobec

Afganistanu.

Odkąd talibowie zaczęli sprawować władzę w Afganistanie, chińscy analitycy debatują, w

jakim stopniu próżnia pozostawiona przez USA wpłynie na bezpieczeństwo ChRL oraz na

stosunki Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Opuszczenie Afganistanu przez Amerykanów

stanowi bowiem dla Chińczyków zarówno duże zagrożenie związane z bezpieczeństwem,

jak i szansę na zwiększenie swoich wpływów w regionie. Chiny będą dążyć do rozwijania w

Afganistanie własnych projektów politycznych i gospodarczych, udzielając talibom pomocy

finansowej oraz infrastrukturalnej. Rzecznik talibów Zabihullah Mujahid zapewniał, że

Afganistan liczy na współpracę z Pekinem w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku. Współpraca

mogłaby obejmować między innymi modernizację kopalni miedzi, otworzenie Afganistanu

na handel międzynarodowy dzięki pomocy Chińczyków.

Reakcja ChRL na wydarzenia
w Afganistanie
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Z drugiej strony, Chiny patrzą na rozwój sytuacji w Afganistanie z pewnymi obawami.

Obawiają się przede wszystkim terroryzmu i niepokojów w regionie. Mimo że talibowie

zgodzili się nie udzielać wsparcia separatystom ujgurskim w Sinciangu, Chiny wciąż nie

mogą być pewne, czy w przyszłości sytuacja w Azji Środkowej nie rozwinie się na ich

niekorzyść. Podczas rozmowy telefonicznej z Antonym Blinkenem, szefem

amerykańskiej dyplomacji, Wang Yi wezwał USA do współpracy w kwestii Afganistanu i

pomocy nowemu reżimowi w sprawowaniu władzy, aby nie dopuścić do uaktywnienia

się w regionie grup terrorystycznych. 

Więcej: 

https://www.scmp.com/news/world/russia-central-asia/article/3147389/taliban-spokesman-china-keep-

embassy-afghanistan-and

https://www.theguardian.com/world/2021/aug/30/china-urges-nations-to-actively-guide-taliban-

government

https://www.reuters.com/world/china-foreign-minister-us-sec-state-discuss-afghanistan-amid-tense-ties-

2021-08-29/

https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/talibowie-z-wizyta-w-chinach-co-moga-ugrac-

chinczycy,485294.html

https://www.scmp.com/news/world/russia-central-asia/article/3147389/taliban-spokesman-china-keep-embassy-afghanistan-and
https://www.theguardian.com/world/2021/aug/30/china-urges-nations-to-actively-guide-taliban-government
https://www.reuters.com/world/china-foreign-minister-us-sec-state-discuss-afghanistan-amid-tense-ties-2021-08-29/
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Mimo ostrzeżeń ze strony Korei Północnej

i Chin władze Republiki Korei zdecydowały

się na przeprowadzenie letnich ćwiczeń

wojskowych wspólnie ze Stanami

Zjednoczonymi. Manewry z armią

amerykańską zostały zakończone 26

sierpnia. Decyzja o ich przeprowadzeniu

wbrew groźbom może być odebrana jako

wyraz stawiania bezpieczeństwa

narodowego Korei Południowej jako

priorytet. Z kolei polityka otwartego

dialogu międzykoreańskiego prezydenta

Moon Jae-ina zostaje odłożona na dalszy

plan.

Stanowcza reakcja rządu Koreańskiej

Republiki Ludowo-Demokratycznej została

podana do mediów północnokoreańskich

10 sierpnia w postaci oficjalnego

komunikatu prasowego Kim Yo-jong,

siostry przywódcy kraju Kim Jong-una. W

komunikacie wspólne ćwiczenia Korei

Południowej i Stanów Zjednoczonych

określono jako „agresywne” oraz „mające

na celu zdławienie siłą naszego państwa i

zagrażające bezpieczeństwu naszego

narodu”.  

Wspólne manewry
wojskowe Korei

Południowej i USA
a niepokój  KRLD i

ChRL
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Zdaniem władz Korei Północnej manewry są symbolem wrogiej polityki USA wobec KRLD, za które

strona amerykańska powinna „zapłacić wysoką cenę”. Chociaż w Korei Południowej, jak i w Stanach

Zjednoczonych wielokrotnie zwracano uwagę na obronny charakter ćwiczeń, Kim Yo-jong nazwała je

„wstępnym ćwiczeniem wojny nuklearnej i dalszym dopełnieniem przygotowań do uderzenia

wyprzedzającego”.

Reasumując treść oświadczenia Kim Yo-jong, warto zauważyć zarzucanie Amerykanom hipokryzji,

jeśli chodzi o dialog i zaangażowanie dyplomatyczne. Demonstrowana jest także niegotowość do

rozmów pokojowych, dopóki wojska amerykańskie stacjonują na Półwyspie Koreańskim. W związku z

tym konsekwentnie są wyrażane nowe groźby. 28 sierpnia pojawił się kolejny komunikat, tym razem

Ministerstwa Spraw Zagranicznych KRLD, w którym, w odpowiedzi na „agresywne ćwiczenia

wojskowe Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych”, rozważono zwiększenie swoich możliwości

odstraszających przez Koreę Północną, najprawdopodobniej mając na myśli arsenał nuklearny.

Co więcej, jako wyraz sprzeciwu wobec manewrów wojsk Korei Południowej i USA Koreańczycy z

Północy już prawie przez miesiąc nie odbierają połączeń międzykoreańskiej linii komunikacyjnej,

której działanie wznowiono 24 lipca po 13-miesięcznej przerwie.

Mniej ostrą w środkach, aczkolwiek nadal wyraźną dezaprobatę wobec działań Republiki Korei i

Stanów Zjednoczonych wyraziły również Chiny. Według ministra spraw zagranicznych ChRL Wang Yi,

wspólne ćwiczenia wojsk Korei Południowej oraz USA „nie są konstruktywne, ze względu na obecne

okoliczności”. Chiński urzędnik również zalecił Stanom Zjednoczonym „nie robić niczego, co mogłoby

zwiększyć napięcie w stosunkach z Koreą Północną, jeżeli one wprawdzie chcą wznowić dialog”.

Warto przypomnieć, że ostatni kontakt najwyższego przywództwa KRLD i USA odbył się 30 czerwca

2019 r. w strefie zdemilitaryzowanej, w Panmundżomie (spotkanie Trump-Kim). Niestety, próba

dalszych negocjacji skończyła się ewidentnym niepowodzeniem, za które każda ze stron obarczała

winą drugą.

Źródła: 

https://kcnawatch.org/newstream/1628672465-253076320/kim-yo-jong-issues-press-statement/

https://thediplomat.com/2021/08/north-korea-issues-warning-over-south-korea-us-joint-military-exercises/?

fbclid=IwAR0Qjmf_BUwM_RLtTLTxzkE-ySXTL_gTVf3mt5CTzGFl7CJusXm1mrdHcIg

https://www.nknews.org/2021/08/dprk-promises-to-build-strongest-war-deterrent-in-response-to-military-drills/

http://www.mfa.gov.kp/en/the-only-weapon-to-ensure-peace-and-security-is-an-actual-deterrent/

https://en.yna.co.kr/view/AEN20210809006951325?fbclid=IwAR2s6dy7RIEmjtGfDPhr67Q-fx4gAsW4QuEhwSFnGIRBox9jZQgAXCGjBMY

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/US-South-Korea-war-games-anger-North-and-China?

fbclid=IwAR2TmnmgB0nLgwDQFa9w6IY0QE26kkCwR1x02jM4g2CfkkyHBNxY52Ntwok

https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/1007007.html?

fbclid=IwAR1Qi857Kd62RXnbw5Bf6O1dISlai22XkWtW2WMm6qWZ6kJ8_QydXkyyBw4



W nadchodzących miesiącach (pod koniec 2021 roku lub na początku 2022 roku), Chiny

przeprowadzą razem z Rosją i Iranem ćwiczenia marynarki wojennej. Jak poinformował

ambasador Rosji w Teheranie, Levan Dzhagaryan, ćwiczenia odbędą się w Zatoce Perskiej, a

ich celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi międzynarodowej oraz walka z

piractwem morskim.

Warto wspomnieć, że w sierpniu tego roku Rosja i Chiny również organizowały wspólne

ćwiczenia wojskowe w regionie autonomicznym Ningxia. Uczestniczyło w nich ponad 10

tysięcy żołnierzy, a Rosjanie korzystali podczas nich z chińskiej broni. Iran i Rosja

przeprowadziły ćwiczenia marynarki wojennej na Oceanie Indyjskim w lutym tego roku,

natomiast wszystkie trzy kraje uczestniczyły we wspólnych manewrach wojskowych w 2019

roku. 

Dla Chin, Rosji i Iranu kluczowe znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi

międzynarodowej, od którego zależy ich bezpieczeństwo gospodarcze. Większość handlu

międzynarodowego Rosji odbywa się przy użyciu statków towarowych. Na transporcie

morskim polegają także irański eksport ropy, chiński import ropy i gazu. 

Wspólne ćwiczenia marynarki wojennej mają również znaczenie polityczne. Poprzez

zaangażowanie się we współpracę z Iranem, Rosja i Chiny pokazują, że Teheran może liczyć

na ich wsparcie na arenie międzynarodowej. Ponadto, wszystkie trzy kraje uważnie

obserwują obecną sytuację w Afganistanie, po wycofaniu się stamtąd wojsk amerykańskich.

Rosja, Chiny oraz Iran coraz częściej postrzegani są jako sojusznicy, stanowiący alternatywę

dla świata zachodniego. W obliczu opuszczenia przez Amerykanów Afganistanu, będą

pokazywać swoje zaangażowanie związane z bezpieczeństwem Azji Środkowej. Prezydent

Iranu, Ebrahim Ra’isi, w swojej ostatniej rozmowie z Xi Jinpingiem zaznaczył, że Iran gotowy

jest współpracować z Chinami w celu zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w Afganistanie.

Podobne nadzieje wyrażał Ra’isi w swoich rozmowach z Władimirem Putinem. 
 

 Więcej:

 https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3146157/china-russia-iran-naval-drill-announcement-shows-support

Chiny przeprowadzą wspólne ćwiczenia
marynarki wojennej z Rosją i Iranem
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Region 
Afryki i Bliskiego

Wschodu 



Mija niemalże dekada od

dramatycznych wydarzeń, które dały

początek pogłębiającego się kryzysu w

północnoafrykańskim regionie Sahelu.

Malijskie powstanie Tuaregów,

zakończone tymczasowym przejęciem

władzy w kraju doprowadziło do

destabilizacji i tak kruchych już

wówczas struktur państwowych.

Ponadto chaotyczna sytuacja w

niedalekiej przyszłości miała się stać

niezwykłą okazją dla dżihadystów,

którzy pragnęli wówczas rozszerzyć

swoje wpływy w regionie. Wydarzenia

te stały się impulsem do utworzenia

międzynarodowej koalicji mającej na

celu ustabilizowanie sytuacji. Tym

samym w sierpniu 2014 roku ruszyła

operacja Barkhane. 

Miała ona charakter antyterrorystyczny

oraz antypowstańczy. Poza inicjatorem

całych działań – Francją, do współpracy

zgłosiły się władze pięciu państw

Sahelu: Burkina Faso, Czadu, Nigru,

Mali oraz Mauretanii. 

Zmierzch
Operacji

Barkhane 
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W pierwszych latach działalności skoncentrowano się na walce z fundamentalistycznymi organizacjami

Al-Murabitun oraz Ansar ad-Din. Dodatkowo podjęto działania mające na celu ochronę lokalnych

projektów cywilnych oraz wspierania miejscowego rolnictwa. 

Na początku lipca bieżącego roku prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, iż kraj

zreorganizuje swoją obecność w północnoafrykańskim regionie Sahelu i docelowo wycofa około połowę

z obecnych tam 5100 żołnierzy. Co jest przyczyną tak stanowczej decyzji? 

Nie sposób odmówić sukcesów taktycznych operacji, niestety w omawianym przypadku często nie

przekładają się one na strategiczne korzyści. Raporty otwarcie pokazują, iż sytuacja w regionie nie ulega

poprawie, liczba ofiar działań wojennych utrzymuje się na stałym poziomie, akty przemocy rozlewają się

na coraz to nowsze obszary, natomiast niechęć do obcych wojsk na terytorium kraju zaczyna wzrastać.

Nie inaczej sytuacja postrzegana jest w samej Francji, gdzie zaobserwować można coraz głośniejszą

krytykę oraz poddawanie w wątpliwość zasadności angażowania tak licznych sił oraz środków na

działania w Afryce. 

Obecna struktura operacji zostanie w znaczący sposób zmodyfikowana. Dojdzie bowiem do

zmniejszenia liczebności lokalnych sił bezpieczeństwa przy jednoczesnym zwiększeniu ich mobilności.

Taki stan rzeczy działa natomiast mobilizująco na kraje konkurujące z Francją o wpływy w regionie –

Turcję oraz Rosję. 

Bibliografia: 

https://www.thenewhumanitarian.org/investigations/2021/8/26/Europe-military-alliance- Sahel-Mali

https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/27/west-africa-militants-afghanistan/

https://milmag.pl/barkhane-dzialania-wojskowe-francji-w-sahelu/ 



W 2014 roku na części terytorium irackiego
zostało utworzone Państwa Islamskie(ISIS).           
Nowy podmiot wykorzystał zamieszczanie
wywołane wojną w Syrii do propagowania
salafickiej wersji islamu oraz utworzenia
nowego kalifatu. Ze względu na
przeprowadzanie regularnie zamachy
terrorystyczne, ISIS stało się problemem na
skalę globalną. W wyniku czego w Iraku
zaczęły stacjonować obce wojska. 

       Na początku władze Bagdadu były temu
przychylne jednak sytuacja w kolejnych latach
się zmieniała. Mocarstwa zaczęły
wykorzystywać Irak skrupulatnie do swoich
celów. Turcja traktowała te terytoria jako bazę
wypadową dla swoich wojsk podczas wojny w 
 Syrii, czy blokady Kataru w 2017 roku.
Ponadto chciała mieć większą kontrolę nad
separatyzmem kurdyjskim, który na nowo
odradzał się w wyniku zamieszania na Bliskim
Wschodzie. Największy problem przebywania
obcych wojsk na ziemiach irackich w tym
zakresie dotyczy USA, które w kontrze do
Rosji wzmacniały za pomocą Iraku swoją
obecność na Bliskim Wschodzie.

Dla wojsk amerykańskich dawało to także
większą możliwość kooperacji militarnych
względem Syrii czy do nie dawna Afganistanu.
W kwietniu 2021 roku Centralne Dowództwo
USA ogłosiło, że nie ma planów całkowitego
odwrotu sił militarnych z Bagdadu. 

Mimo to problem zyskał na nowo na znaczeniu w
tym miesiącu. Nowy iracki minister spraw
zagranicznych Hossein Amir-Abdollahian
uczestniczył w konferencji na temat dialogu na
rzecz pokoju. 

Podkreślał w swych przemówieniach, że drogą do
pokoju jest wzajemne zaufanie, a nie działa
wojenne. Kategorycznie zażądał wycofania się
Waszyngtonu z Iraku. Ponadto potępił zabójstwo
Qassem Soleimani. Nie mniej jednak minister
nadal liczy na współprace z Białym domem w
sprawie zwalczania terroryzmu.
    Podsumowując obecność wojsk w Iraku jest
stałym problem od 6 lat. To co miało być
chwilowym rozwiązanie, zdecydowanie
wydłużyło się w czasie. Sama zaangażowanie
militarne innych sił nabiera nowego znaczenia w
wyniku problemu afgańskiego. Nie mniej jednak
Bagdad dąż stale do potrzymania swojego
stanowiska. 

Iran’s New FM Calls for Foreign Troop Withdrawal from Iraq |
Asharq AL-awsat (aawsat.com)
Afghanistan, Sahel, Iraq: Already on the campaign trail, Macron
seeks to boost his global image (france24.com)

NIEWYGODNI SOJUSZNICY
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https://english.aawsat.com/home/article/3158821/iran%E2%80%99s-new-fm-calls-foreign-troop-withdrawal-iraq
https://www.france24.com/en/middle-east/20210830-afghanistan-sahel-iraq-already-on-the-campaign-trail-macron-seeks-to-boost-his-global-image


KRYZYS TUNEZYJSKIEJ
DEMOKRACJI? 

 
S Ł A W O M I R  S M O L C Z E W S K I

Wskutek protestów, które odbyły się dnia 25 lipca na terenie całego kraju, niezależny prezydent

Tunezji, Kais Saied (Kajs Su’ajjid), odwołał premiera Hiszama Maszisziego, a także zawiesił

parlament kraju. Wzburzeni Tunezyjczycy wyszli na ulicę z powodu polityki gospodarczej i

covidowej, jaką prowadził rząd. Warto zaznaczyć, że według wszelkich raportów, w 11-

milionowej Tunezji, z powodu pandemii zmarło ponad 18 tysięcy osób, a służba zdrowia stałą

się niewydolna. Ponadto, pandemia pogłębiła trwający kryzys gospodarczy, który dotkliwie

uderza w mieszkańców. Poruszenie społeczne było największe od czasów arabskiej wiosny. W

stolicy kraju, Tunisie, doszło do brutalnych starć pomiędzy protestującymi a policją. Napięta

sytuacja nakłoniła prezydenta do zdymisjonowania rządu, co spotkało się z aprobatą

protestujących, a dezaprobatą opozycyjnych polityków. Prezydentowi zarzucono, że

przekroczył swoje uprawnienia i dąży do ustanowienia dyktatury. 

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/26/tunisian-president-dismisses-government-

sparking-street-celebrations 

https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/kryzys-demokracji-w-tunezji-prezydent-

zdymisjonowal-rzad-i-zawiesil-parlament/ 

https://www.reuters.com/world/africa/protests-across-tunisia-covid-19-surges-economy-suffers-

2021-07-25/ 
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Obecny rząd Izraela jest najbardziej
różnorodnym w historii tego państwa.
Jedną z bardziej wyrazistych
reprezentantek jest Shirley Pinto -
pierwsza w historii Izraela głucha
posłanka. Przynależąca do prawicowego
ugrupowania „Yamina” Naftaliego
Bennetta, Pinto jest zasłużoną
aktywistką na rzecz osób niesłuszących
oraz inicjatorką takich akcji, jak „I sign I
am Equal”, w której postulowano
potrzebę uwzględnienia izraelskiego
wariantu języka migowego jako jednego
z oficjalnych języków Izraela. Dzięki tej
kampanii część uniwersytetów stała się
bardziej sprzyjającymi edukacji dla osób
niedosłyszących. Już wcześniej Shirley
Pinto była reprezentantką Yaminy na
Światowym Kongresie Żydowskim. Do
Zgromadzenia dostała się w ramach
„prawa norweskiego”, które w Izraelu
oznacza, że minister może zrzec się
mandatu w Knesecie na rzecz kolejnej
osoby z listy partii (pozostając przy tym
ministrem). 

12 lipca Shriley Pinto wygłosiła swoją
pierwszą przemowę w parlamencie. Całe
wystąpienie było przedstawione w
języku migowym. Posłanka zwróciła
uwagę na to, że będzie reprezentantką
wszystkich osób z
niepełnosprawnościami w Izraelu,
ponieważ na własnej skórze
doświadczyła wykluczenia w życiu
codziennym. Pinto powiedziała, że kraj
nie może zaniedbywać swoich obywateli,
a grupa osób z większą lub mniejszą
niepełnosprawnością stanowi ponad 1.8
miliona ogółu społeczeństwa Izraela.
Ludzie ci nie mogli do tej pory nacieszyć
się standardami życia równymi wobec
pozostałych Izraelczyków. Swoje
wystąpienie Shirley Pinto zadedykowała
wszystkim osobom, „których krzyki i
płacze nie zostały do tej pory usłyszane”,
po czym dostała owacje na stojąco w
języku migowym. Premier Naftali
Bennett na Twitterze napisał: „Moja
droga Shirley, jestem z Ciebie dumny”. 

 
KNESSET PRZYSTEPNY DLA OSÓB

GLUCHONIEMYCH
M I C H A Ł  S T E F A N O W S K I



Pinto nie jest wyjątkiem. Od marca 2021 roku Ministrą Energii jest Karine Elharrar, która na

co dzień porusza się na wózku inwalidzkim. Wcześniej była posłanką z ramienia partii Jaira

Lapida. Obie panie są członkiniami partii wchodzących w koalicję rządzącą na dzień 25 lipca.

Jedno jest pewne - niezależnie od tego, jak długo przetrwa koalicja rządząca Bennett/Lapid,

głos osób głuchych nareszcie został usłyszany, a ich interesy będą w Knesecie poruszane

dużo częściej, niezależnie od afiliacji politycznej. 

Źródła: https://www.timesofisrael.com/shirley-pinto-the-first-ever-deaf-mk-is-sworn-into-knesset-using-sign-language/

https://www.jpost.com/breaking-news/mk-shirley-pinto-delivers-first-ever-knesset-speech-in-sign-language-673622 
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Izrael jako pierwszy kraj rozpoczął

kapanie trzeciej dawki szczepionki

przeciwko koronawirusowi, od 1

sierpnia rozpoczynając podawanie

dawki osobą powyżej 60-tego roku

życia. Stopniowo rozszerzając wiek

podawania szczepionki do 30-tego

roku życia. Jak podaje The Times of

Israel w niedzielę ponad 1,9

miliona Izraelczyków otrzymało

trzecia dawkę szczepionki.

Dyrektor generalny Ministerstwa

Zdrowia Nachman Ash ogłosił, że

trzecia, przypominająca dawka

szczepionki przeciwko COVID-19 jest

dostępna dla każdego obywatela

Izraela powyżej 12-tego roku życia,

zaszczepionego druga dawką

przynajmniej 5 miesięcy temu.

Premier Izraela Naftali Bennett w

sobotę po ogłoszeniu nowej polityki

szczepień zwrócił się do obywateli

słowami „To przywilej, którego nie ma

żaden inny kraj.”

Izrael, a trzecia
dawka szczepionki

przeciwko
COVID-19
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Wraz z rozszerzeniem programu szczepień przypominających, Ministerstwo Zdrowia

ogłosiło, iż „Zielony Paszport” utraci swoja ważność po sześciu miesiącach od

podania drugiej dawki szczepionki. Przywileje, z których będą mogli skorzystać

zaszczepieni trzecia dawką dotyczą większej swobody w podróżowaniu. Tydzień po

otrzymaniu trzeciej dawki podróżujący powracając z krajów o niskim lub

umiarkowanym poziomie zakażenia COVID-19 będą podlegali krótszej

kwarantannie-zamiast 7 dni jedynie 24 godziny. Zasada wejdzie w życie 3 września.

 „Zielony Paszport” to przepustka do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturowy

Izraela, umożliwia wejście do miejsc publicznych i na niektóre zgromadzenia.

Ważność paszportu wygaśnie 6 miesięcy po otrzymaniu drugiej lub trzeciej dawki

szczepionki.

„Nawet pod ogromna presją utrzymaliśmy zrównoważoną i odpowiedzialną linie,

która uznaje wartość życia, ale także bierze pod uwagę, że ograniczenia i zamknięcie

wymaga ceny….Musimy kontynuować szczepienie w szybkim tempie. Ma to

kluczowe znaczenie dla sukcesu.” Minister Zdrowia Nitzan Horowitz powiedział na

niedzielnej konferencji prasowej.

Żródła:

https://www.timesofisrael.com/israel-offers-covid-booster-shot-to-all-eligible-for-vaccine/
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ZAMIESZKI W RPA
M A T E U S Z  J E D L I Ń S K I

 W Republice Południowej Afryki od wielu lat sytuacja obywateli stopniowo się pogarsza. Po 1994 roku kiedy upadł

apartheid optymistyczne nastroje populacji tego wielkiego i niegdyś najbogatszego kraju Afryki (w nominalnym

PKB) słabły. Dzisiaj kraj walczy z ogromnym nawet 57% bezrobociem, rozwarstwieniem społecznym, radykalizującą

się populacją oraz korupcją w systemie władzy. Pandemia COVID-19 nie oszczędziła RPA, niesprawny już przed nią

system opieki zdrowotnej praktycznie przestał funkcjonować, co tylko nasiliło ogólne niezadowolenie społeczne.

 Zamieszki, które wybuchły w lipcu są świetnym przykładem wszystkich problemów jakie trapią kraj. W związku z

niestawieniem się przed państwową komisją antykorupcyjną, były prezydent RPA - Jacob Zuma został aresztowany.

W odpowiedzi na zatrzymanie Zumy, zwolennicy prezydenta powiązani z partią rządzącą od 1994 roku, rozpoczęli

protesty, które szybko nabrały brutalnego i szabrowniczego charakteru. Zamieszki pochłonęły życia ponad 300 osób

i dopiero wyprowadzenie na ulice 25 000 żołnierzy uspokoiło (opanowało) sytuację.

 Zdaje się niestety, że protesty, a raczej krwawe rozruchy w RPA, są jedynie przejawem ogromnych problemów tego

kraju i jeśli w najbliższej przyszłości prezydent Cyril Ramaphosa i jego rząd nie przeprowadzą gruntownych reform w

państwie, to sytuacja może się nie tylko powtórzyć ale i zaognić.
 

Źródła:

Statista, South Africa: Youth unemployment rate from 1999 to 2019, https://www.statista.com/statistics/813010/youth-unemployment-rate-in-south-

africa/, dostęp: 27.08.2021.

BBC, South Africa Zuma riots: What's behind the violence and looting?, https://www.bbc.com/news/world-africa-57860998, dostęp: 27.08.2021.

 Al-Jazeera English, South Africa & The Zuma Factor,https://www.youtube.com/watch?v=cxzmK5F5oxc, dostęp: 27.08.2021.
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TAMA WIELKIEGO
ODRODZENIA

 
M A T E U S Z  J E D L I Ń S K I

 Znaczenie projektu Tamy Wielkiego Odrodzenia jest

dla Etiopii niepodważalne. Monumentalna

konstrukcja o wysokości ponad 150 metrów i

długości niemal 2 kilometrów ma zapewnić

mieszkańcom Etiopii dostęp do energii elektrycznej

(Etiopia jest jednym z najmniej dostępną

elektrycznością państw na świecie), a jej nadwyżki

mają wspomagać budżet państwa. Sama budowa

jest symbolem rosnącego znaczenia Etiopii w

regionie.

 Konflikt (o wodę) między Egiptem, Etiopią i

Sudanem w sprawie Tamy Wielkiego Odrodzenia

trwa nieprzerwanie od 2011 roku. Nil jest źródłem

98% słodkiej wody w Egipcie, nic więc dziwnego, że

państwo, którego populacja ma przez najbliższe

kilkadziesiąt lat rosnąć, obawia się ograniczenia

swojego stale rosnącego zapotrzebowania na wodę.

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/06/07/Senior-Iraqi-intelligence-officer-

killed-in-Baghdad-Sources 

 Jeśli za atakami stałoby PMU, byłaby to

pewnego rodzaju forma nacisku na irackiego

premiera Mustafę al-Kadhimi, który jest mocno

związany ze służbami wywiadowczymi, a od

objęcia stanowiska premiera jest w konflikcie z

pro-irańskimi milicjami, mimo iż te

teoretycznie są częścią sił zbrojnych Iraku.

Jednakże ich samowola jest problemem dla

Bagdadu, który nie potrafi całkowicie ich sobie

podporządkować.

Źródła: 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/another-iraqi-intelligence-officer-killed-

baghdad
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KRYZYS HUMANITARNY
W LIBANIE

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

Według Banku Światowego, Liban przeżywa obecnie

jeden z najgorszych kryzysów gospodarczych od

półtora wieku. W ciągu zaledwie dwóch i pół roku

większość ludności pogrążyła się w ubóstwie, rośnie

inflacja.

 4 sierpnia minął rok od wybuchu w porcie w

Bejrucie, podczas którego zginęło ponad 200 osób.

Obecnie Liban staje się coraz bardziej niestabilny

pod względem bezpieczeństwa, pogłębia się kryzys

polityczny i humanitarny. Lata korupcji pozostawiły

państwo głęboko zadłużone. W ciągu dwóch lat funt

libański stracił 90 procent swojej wartości, a roczna

inflacja w 2020 r. wyniosła 84,9 procent. Skutkiem

tych procesów są niedobory żywności i leków,

przerwy w dostawach prądu. Ludzie zaczęli

kupować na własną rękę generatory prądu, co

spowodowało również wzrost cen paliwa. 

 Bank Światowy ogłosił, że 80% populacji Libanu

boryka się z problemem braku żywności. Natomiast

UNICEF podaje, że ponad cztery miliony ludzi w

całym Libanie będzie musiało mierzyć się z

niedoborami lub całkowitym odcięciem od dostaw

wody. Szpitale nie mają dostępu do bezpiecznej

wody z powodu niedoborów energii elektrycznej, co

zagraża życiu mieszkańców kraju. 

 Ludzie wykształceni, przede wszystkim lekarze i

nauczyciele, uciekają z Libanu przed inflacją,

bezrobociem i innymi skutkami kryzysu

. Co najmniej 2500 lekarzy i pielęgniarek

wyemigrowało z kraju w tym roku. Prywatne

szpitale, które oferują 80% usług medycznych w

Libanie, zamykają się z powodu braku zasobów.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że jeszcze kilka lat

temu Liban był regionalnym liderem w sektorze

opieki zdrowotnej. 

 Kryzys gospodarczy nasila się w całym

społeczeństwie, w szczególności wśród imigrantów.

Gdy wybuchła wojna w Syrii, Liban stał się bowiem

krajem o największej na świecie koncentracji

uchodźców w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

 Winą za załamanie się systemu w Libanie oskarżana

jest skorumpowana klasa polityczna. Rok temu, po

wybuchu w Bejrucie, rząd podał się do dymisji.

Obecnie politycy utrudniają powołanie nowego

rządu lub zorganizowanie wyborów. Uniemożliwiają

również przeprowadzenie jakichkolwiek reform

gospodarczych. Sytuacja w Libanie od dłuższego

czasu niepokoi Unię Europejską. Josep Borrell,

wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i

polityki bezpieczeństwa, spotkał się z

desygnowanym na premiera Saadem Haririm oraz

prezydentem Michelem Aounem. Borrell ostrzegł, że

UE może nałożyć sankcje na Liban, jeśli nie utworzy

on nowego rządu. Przewodniczący parlamentu

Libanu Nabih Berri wezwał 31 sierpnia wszystkich

czołowych polityków do utworzenia rządu i

zapomnienia o różnicach politycznych, aby

uratować kraj przed kryzysem gospodarczym.

`
Więcej:

https://www.nytimes.com/2021/08/04/world/lebanon-crisis.html

https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-parliament-speaker-berri-urges-government-formation-this-week-not-longer-2021-08-31/

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-08-15/middle-east-newsletter-lebanon-plunges-into-darkness

https://www.unicef.org/press-releases/lebanon-danger-losing-critical-access-water
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2 września rosyjski regulator mediów i

internetu – Roskomnadzor po raz

kolejny zażądał od koncernów Google

oraz Apple usunięcia zakazanych treści.

Firma Google odmawiająca od kilku

miesięcy spełnienia tych żądań została

obciążona do tej pory karą wynoszącą

32 mln rubli. Głównym zarzutem jest

nieusuwanie ok. 5 tys materiałów z

serwisu Youtube, które są objęte

zakazem publikowania w Rosji.

Największe kontrowersje budzi jednak

aplikacja Nawalny, która zawiera

komunikaty ze strony internetowej

opozycjonisty. W lipcu Roskomnadzor

rozpoczął jej blokowanie i 40 innych

portali związanych z założoną przez

Aleksieja Nawalnego Fundacją Walki z

Korupcją. Za szczególnie niebezpieczne

uważane są treści promujące

,,inteligentne głosowanie”, czyli system

polegający na oddawaniu głosów na

tego kandydata, który w danym okręgu

ma największe szanse na pokonanie

przedstawiciela partii Jedna Rosja.

Roskomnadzor ogłosił, że nieusunięcie

przez internetowe giganty wskazanych

treści uzna za ingerencję we

wrześniowe wybory parlamentarne w

Rosji.

Rosja 
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Lipiec i sierpień to również miesiące wielu dyskusji i

rozmów głów państw na temat Nord Stream 2. 20

sierpnia po spotkaniu z kanclerz Niemiec Angelą

Merkel prezydent Rosji Wladimir Putin ogłosił, że do

zakończenia prac pozostało jeszcze 15km. Kreml

zapewnia, że łączenie inwestycji z jakimkolwiek

projektem politycznym to próba wprowadzenia w

błąd. Zgodnie z zapewnieniami prezesa Nord Stream

AG Aleksieja Millera przedsięwzięcie to ma swoje

uzasadnienie środowiskowe. Jest to najkrótsza droga

przesyłu gazu, a tym samym najbardziej efektywna

kosztowo dla odbiorców, a ponadto przyjazna

środowisku ze względu na zdecydowanie mniejszego

(niż w przypadku trasy przez Ukrainę) śladu

węglowego. Zgodnie z planami rozpoczęcie przesyłu

powinno rozpocząć się do końca 2021 roku. 

Rozpoczęcie eksploatacji rurociągu może jednak nie

być łatwe nawet po zakończeniu jego budowy.

Inwestycja od początku budziła kontrowersje a

obecnie dyskusje nad nią toczone są na szczeblu

międzynarodowym. Decyzja nowego prezydenta USA

Joe Bidena o zniesieniu sankcji na Nord Stream AG i

jej kierownictwo była krytykowana w Kongresie oraz

wśród przeciwników inwestycji, w tym Polskę oraz

Ukrainę. Ich zdaniem może ona naruszyć

bezpieczeństwo energetyczne krajów Europy

Środkowo-Wschodniej. 

STRONA 37 MAGAZYN FMD

Wspólne oświadczenie, w tej sprawie wydały

Niemcy i USA, w którym przedstawiły metody

wsparcia Ukrainy oraz szereg warunków

funkcjonowania Nord Stream 2. Berlin

zobowiązał się do wsparcia przedłużenia

ukraińsko-rosyjskiej umowy o przesyle gazu

oraz zobowiązał się do ubiegania o unijne

sankcje, jeśli gaz zostanie użyty jako broń

przeciwko krajom europejskim. Władze

ukraińskie uznały jednak te kroki za

niewystarczające i powołały się na art. 274

umowy stowarzyszeniowej z UE wzywając do

wspólnotowych konsultacji nad tym projektem.

Ponadto 1 września rozpoczęła się wizyta

prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego w

Waszyngtonie, której celem jest uzgodnienie

gwarancji ze strony USA w przypadku

uruchomienia Nord Stream 2. Władze ukraińskie

domagają się zaproponowania konkretnych

rozwiązań i restrykcji wobec ewentualnych

rosyjskich manipulacji dostawami gazu, które

mogłyby zdestabilizować bezpieczeństwo

energetyczne Ukrainy. 
Źródła:

https://www.money.pl/gospodarka/nord-stream-2-merkel-spotkala-sie-z-putinem-a-biden-nalozyl-nowe-sankcje-

6674568927652480a.html

https://biznesalert.pl/rosyjskie-media-mozliwe-ze-ke-omowi-z-krajami-ue-porozumienie-z-usa-i-niemcami-o-nord-stream-2-gaz-

energetyka/

https://biznesalert.pl/nord-stream-2-gaz-polska-ukraina-rosja-bezpieczenstwo-usa-niemcy/
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 Rozpad Jugosławii, działania wojenne w krajach
byłej Jugosławii, czystki etniczne, wojna w Kosowie
w latach 1997-1999, zamach na wolne media oraz
problemy gospodarcze przyczyniły się do wzrostu
niezadowolenia z rządów ówczesnego Prezydenta
Federalnej Republiki Jugosławii- Slobodana
Miloševića. Serbowie obwiniali go za
bombardowanie Belgradu przez NATO w 1999 roku,
co było skutkiem prowadzonej przez Serbię wojny w
Kosowie. W sierpniu 2000 roku doszło do porwania
Ivana Stambolić, byłego prezydenta Serbii w latach
1986-1987 oraz premiera w latach 1978-1982.
Podejrzowano, że został porwany i zabity na
polecenie Miloševića w obawie przed jego mocną
kandydaturą w planowanych wyborach
prezydenckich. Jego zmasakrowane ciało zostało
odnalezione trzy lata później. W lipcu 2000 roku
Prezydent Slobodan Milošević rozporządził
przeprowadzenie przyśpieszonych wyborów,
przeczuwając spadek poparcia. Ważnym
wydarzeniem było zjednoczenie się kilkunastu partii
politycznych w koalicję pod nazwą ,,Demokratyczna
Opozycja Serbii''. Kandydatem koalicji na
Prezydenta został Vojislav Koštunica z
Demokratycznej Partii Serbii. Był on kandydatem,
którego mogliby poprzeć zarówno środowiska
nacjonalistyczne, jak i mniejszości narodowe.
Zdarzało mu się krytykować działania Trybunału
Karnego dla byłej Jugosławii.

  Slobodan Milošević przegrał z przeciwnikiem,
uzyskując 34,2%. Komisja rządowa zanegowała
wybory i rozporządziła drugą turę wyborów. Był to
punkt kulminacyjny do wybuchu strajku
generalnego.

Jako pierwsi zaprotestowali górnicy z kopalnii
Kolubara, co następnie doprowadziło do odcięcia
dostaw prądu w mieście Lazaraevac. 5 października
do Belgradu przyjechało setki tysięcy Serbów z
całego kraju. Przed budynkiem parlamentu
rozwścieczony tłum skandował: ,,Już po nim'',
,,Slobo, zabij się sam!". Do stolicy zmierzały
samochody, autobusy z protestującymi z całego
kraju. Barykady policyjne zostały usunięte przez
buldożery. 

6 września 2000 roku Slobodan Milošević uznał
wybory, a dzień później funkcję prezydenta objął V.
Koštunica.

 Główną rolę w organizowaniu protestów odegrał
serbski ruch politycznych pod nazwą ,,Otpor''. Jego
początki związane są z połączeniem grup studenckich
w 1998 roku wrogo nastawionych przeciwko
Socjalistycznej Partii Serbii. Głównymi zamiarami
,,Otporu'' było odsunięcie Slobodana Miloševića od
władzy, przeprowadzenie ponownie wyborów i
wdrożenie demokracji w Serbii. Organizacja
początkowo nie była związana z żadną partią
polityczną, lecz w późniejszych latach została
zmuszona do współpracy z opozycyjnymi partiami
politycznymi. ,,Otpor'' był wspierany przez Stany
Zjednoczone. Działania ,,Otporu'' charakteryzowały
się brakiem przemocy wobec policjantów. Członkowie
twierdzili, że policja jest również ofiarą zbrodniczego
systemu oraz kreatywnymi manifestacjami. W dniu
urodzin Slobodana Miloševića na ulicy Belgradu
pojawił się czerwony tort krojony na części. Miał on
symbolizować rozpad i niszczenie Serbii przez
,,rzeźnika Bałkanów''. Podczas innej akcji zachęcano
również do obejrzenia przez lunetę zaćmienia
księżyca. W lunecie zamiast księżyca pojawiał się
wizerunek Miloševića, który symbolizował zaćmienie
umysłu. Z okazji Nowego Roku, członkowie Otporu
zorganizowali koncert muzyczny, a po północy zaczęto
pokazywać zdjęcia Serbów, którzy stracili życie
podczas niedawnych wojen. Miało to na celu
wzbudzenie refleksji nad obecną i przeszłą polityką
Serbii. Zrzucano również manifestacyjne ulotki z
wysokich budynków w centrum Belgradu. ,,Otpor''
działał do 2004 roku, a jeden z jego głównych działaczy
Srdja Popović został członkiem serbskiego
parlamentu.

Artykuł na podstawie filmu ,,Downing Down A
Dictator'', 

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Otpor
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-skazani-na-
slobo,nId,212905#crp_state=1 
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_buldo%C5%
BCer%C3%B3w#Otpor

,,REWOLUCJA BULDOŻERÓW'' -
ZMIANY POLITYCZNE W SERBII W

2000 ROKU
 K A M I L  P T A S I Ń S K I

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-skazani-na-slobo,nId,212905#crp_state=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_buldo%C5%BCer%C3%B3w#Otpor
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