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Po kilkuletnim zaiweszeniu kontaktów na
najwyższym szczeblu, Minister Spraw
Zagraniczych polski, Zbigniew Rau spotkał się
w Pekinie ze swoim chińskim odpowiednikiem
Wang Yi. Na agendzie szczytu była przyszłość
formatu „17+1”, oraz wapółpraca
gospodarcza.

Polsko- chińskie stosunki dyplomatyczne mają
długą historię. Polska jako drugie na świecie
państwo zaraz po ZSRR, uznała i nawiązała
stosunki dyplomatyczne z Chińską Republiką
Ludową. Pierwszym ambasadorem RP w
Chinach został Juliusz Burgin W początkowym
okresie stosunki dwustronne obejmowały
nawet wizyty najwyższych przedstawicieli obu
państw m.in. przewodniczącego Mao Zedonga,
premiera i ministra spraw zagranicznych Zhou
Enlai, głównodowodzącego armii generała Zhu
De na przyjęciach w polskiej ambasadzie. Po
rozpoczęciu okresu tzw “rewolucji kulturalnej”
w 1966 r. stosunki dyplomatyczne zostały
zawieszone. Kolejne ożywienie w strefie
współpracy gospodarczej między oboma
państwami przyniosły lata 80-te XX wieku
oraz lata 90-te, a w szczególności rok
1997kiedy miała miejsce pierwsza od 38 lat
oficjalna wizyta głowy państwa polskiego w
Chinach. Po 2010 r. nastąpił znaczący rozwój
relacji polsko- chińskich, a najważniejszym
elementem było ustanowienie partnerstwa
strategicznego w 2011 r.

Kolejnym krokiem w zacieśniania polsko-
chińskich relacji gospodarczych jest inicjatywa
"17+1", czyli forum współpracy Chin z krajami
Europy Środkowo-Wschodniej.  Inicjatywa
powstała w 2012 r. jako narzędzie do
wzmacniania wizerunku Chin w regionie oraz
ograniczania USA. 

Z perspektywy ostatnich napiętych stosunków
na linii UE-Chiny inicjatywa ta jest szczególnie
ważna. Nazwa projektu prawdopodobnie ulegnie
zmianie, ponieważ Litwa ogłosiła niedawno
wycofanie się.

Ostatni wizyta ministra spraw
zagranicznychZbigniewa Rau w Chinach i
rozmowaz chińskim ministrem Wang Yi to
pierwszy krok w zacieśnianiu relacji
gospodarczych, po kilku latach przerwy w
bezpośrednich wizytach. Na spotkaniu
poruszane były kwestie współdziałania obu
państw w strategicznych obszarach, a także
omówiono agendę inicjatywy “17+1”. Strona
polska zasugerowała,zmiany w formacie
projektu, które powinny zostać wprowadzone,
aby wyjaśnić wątpliwości, które w ostatnim
czasie narosły wokół handlu z Chinami. 

Eksperci szacują, że w 2021 r. znaczenie
inicjatywy “17+1” będzie malało. Jako powód
podawane jest narastające poczucie braku
gospodarczych korzyści wśród krajów UE
zaangażowanych w projekt oraz zmiana polityki
unijnej wobec ChRL, która wynika z napiętych
stosunków z USA-Chiny. Z perspektywy Polski
jednak zaznaczenie własnej pozycji i wpływu na
decyzje podejmowane w ramach “17+1” jest
korzystne, bowiem inicjatywa pomoże zwiększać
rozpoznawalność Polski w Chinach.
Kolejnetrzecie już posiedzenie
Międzyrządowego Komitetu Chiny-Polska
planowane jest na drugą połowę 2021 roku.

Źródla: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-rau-z-wizyta-w-chinach 
https://www.tvp.info/54072175/szef-msz-zbigniew-rau-z-wizyta-w-chinach-
spotkal-sie-z-wang-yi-msz-chin-wsrod-tematow-inicjatywa-171-i-globalne-
napiecia 

POLSKA WZNAWIA KONTAKTY Z
CHINAMI

 
Z U Z A N N A  K A M Y K O W S K A

STRONA 4 MAGAZYN FMD



M A R I A N A  H E L Y S H
 

Po 5 miesiacach od utraty władzy w Birmie,

rozpoczął się proces Aung San Suu Kyi. Ikonie

walki o demokracje w Mjanmie i popularnej

„matce narodu”, grozi perspetywa spędzenia

reszty życia za kratkami. 

W roku 2012 pod przewodnictwem Aung San

Suu Kyi, stojącej na czele partii NLD (Ligi na

rzecz Demokracji), Birma weszła na ścieżkę

demokracji. Studiująca w Wielkiej Brytanii Suu

Kyi, będąca córką Aung Sana, który de facto

wynegocjował dla Birmy niepodległość od

Brytyjczyków, za swoje zasługi na rzecz Birmy

została nazwana „ikoną demokracji”, „Panią

Birmy” oraz birmańskim Mahatma Ghandi. 

W ciągu kilku następnych lat skutecznego, acz

powolnego procesu demokratyzacji kraju, w

wyniku zamachu stanu 1 lutego 2021 r. 

władzę w Birmie przejęło wojsko. Główny

oponent Suu Kyi powoływał się na rzekome

oszustwo wyborcze z listopada 2020 r.

Junta wojskowa kilkukrotnie podejmowała

starania eliminacji Suu Kyi z życia politycznego,

nie ukrywając przy tym swojej niechęci wobec

strategii non-vilolence propagowanej przez

demokratkę i stosując wobec niej areszt

domowy, który łącznie trwał 13 lat. 

Ponadto niejednokrotnie junta wywierała naciski

na polityczkę zmuszając ją do wyborów między

rodziną, a państwem, nie pozwalając jej

chociażby na pożegnanie się z umierającym w

Wielkiej Brytanii mężem. Mimo stawianych

przeszkód, z każdym politycznym sukcesem

popularność Suu Kyi rosła, a cierpliwość

Tatmadaw (birmańskie określenie sił zbrojnych)

malała. 

Proces Aung San Suu Kyi
 

C R E D I T :  W I K I M E D I A  C O M M O N S
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Remise_du_Prix_Sakharov_%C3%A0_Aung_San_Suu_Kyi_Strasbourg_22_octobre_2013-04.jpg


14 czerwca 2021 roku w Naypyitaw, tj.

ponad cztery miesiące po jej aresztowaniu

w związku z lutowym zamachu stanu,

rozpoczął się polityczny proces Aung San

Suu Kyi, którą oskarżano o absurdalne

rzeczy. Stawia się jej zarzuty m. in.

przyjęcia łapówki w postaci złota i 600 000

dolarów, nielegalny wwóz krótkofalówek

(walkie-talkie), złamanie tajemnicy

państwowej, przekupstwo,

przywłaszczenie ziemi, nadużycie pozycji,

złamanie ograniczeń w ramach zwalczania

COVID-19 i inne. Osobom uznanych za

tzw. „podżegaczom konfliktu” również

grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Jeżeli Suu Kyi zostanie skazana za

którekolwiek z przestępstw, może zostać

pozbawiona prawa do startu w

następnych wyborach, o ile junta

zrealizuje złożoną obietnicę i w ciągu

najbliższego roku lub dwóch faktycznie je

zorganizuje. Polski birmanista dr. hab.

Michał Lubina z Uniwersytetu

Jagiellońskiego zaznacza, że za

wymienione przestępstwa można spędzić

w więzieniu ok. 39 lat. W przypadku Suu

Kyi, która 19 czerwca obchodziła swoje 76

urodziny nawet przewidywane 15 lat

może oznaczać dożywocie.  

Od momentu aresztowania, Suu Kyi nie

była widziana publicznie ze względu na

ograniczony dostęp mediów do jej osoby,

natomiast prawnicy, z którymi spotykała

się dwukrotnie sami nie wiedzą, gdzie

dokładnie jest przetrzymywana. 
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14 czerwca zezwolono na trzecie, licząc od momentu zatrzymania spotkanie, które trwało

30 minut. Tuż po nim zespół prawników zasygnalizował, że Aung San Suu Kyi „wygląda

nienajlepiej, ale wykazuje chęć walki i zaangażowanie w procesie sądowym.” Suu Kyi

miałą ich poprosić również o pomoc w zorganizowaniu zaopatrzenia w żywność dla niej

oraz ośmiu innych zatrzymanych wraz z nią osób, a także dla jej ukochanego psa Taichito.

W dniu procesu wysłuchano jedynie zeznań w sprawie Aung San Suu Kyi i prezydenta

Birmy U Win Myint, a jedynymi uczestnikami posiedzenia byli urzędnicy sądowi,

sędziowie, prokuratura i zespół prawników. Przesłuchania świadków przeniesiono na

kolejne posiedzenia, powołując się ograniczony czas. Stawianych oskarżeń nie wniesiono

w jednym czasie a dosyłano je w odstępach od siebie do sądu w Rangunie. Z racji tego, że

część posiedzeń odbywała się w Naypyiataw koniec procesu i wydanie ostatecznego

wyroku w sprawie Aung San Suu Kyi oczekuje się pod koniec lipca.

Analizując stawiane zarzuty wyraźnie widać, iż mają one sztuczny i motywowany

politycznie charakter chociażby dlatego, że posądzanie Suu Kyi o dążenie do bogactwa

finansowego jest irrelewantne. Suu Kyi praktycznie nie dysponuje własnym majątkiem,

gdyż to co posiadała, np. rezydencje nad brzegiem jeziora Inya w Rangunie i drugiej, w

cieniu góry Poppa w Mandalay, przekazała fundacji Daw Khin Kyi (organizacja

charytatywna nazwana na cześć jej zmarłej matki). To właśnie siedziba fundacji oraz

szkoła zawodowa, które się znajdują na terenie jednej z działek, wzbudziły największe

kontrowersje u wojska, które uznało tę działalność za nieprawidłowe użytkowanie ziemi,

(reżim uznał, że darowizny dla fundacji zostały wykorzysta w celu zbudowania domu dla

Suu Kyi), kosztujące prawie 14,7 mln USD. Argumenty potwierdzające, że organizacja

działała dla dobra ludzi, a publicznie przyjmowane darowizny były przeznaczone na

finansowanie szczepień przeciwko COVID-19 nie przekonały junty do wycofania zarzutu.
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W porównaniu do poprzednich prób

oskarżenia Aung San Suu Kyi społeczność

międzynarodowa jest stosunkowo bardziej

bierna w działaniach na rzecz jej uwolnienia.

Jedynie zastępca rzecznika ONZ Farhan Haq,

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres

oraz Phil Robertson, zastępca dyrektora

Human Rights Watch ds. Azji otwarcie wyrazili

swoje wsparcie dla Suu Kyi. Brak

skoordynowanych działań społeczności

międzynarodowej jest przejawem spadku

wiary w to, że Suu Kyi pozostanie w polityce i

odwróci proces transformacji Birmy w

autorytarne państwo Min Aung Hlainga. 

Oprócz tego, świat niejednoznacznie ocenia skuteczność działań Suu

Kyi w kierunku rozwiązania kryzysu Rohingya, zwalczania ubóstwa i

poprawy poziomu życia mieszkańców Birmy. W tym samym czasie

zwolennicy Suu Kyi protestują na ulicach miast Birmy bez lidera,

posuwając się do coraz bardziej brutalnych i chaotycznych rozwiązań.

Kolejne starcia protestujących z wojskiem mogą zostać uznane jako

pretekst do uznania ich za terrorystów, tym samym usprawiedliwiając

zabójstwa ludzi na ulicach. 

Podsumowując, aż do wyborów w 2020 r., specyficzna hybrydowa

polityka Aung San Suu Kyi utrudniała wojsku usunięcie jej z życia

publicznego na stałe. Z jednej strony, ostatnie starcie junty z Aung San

Suu Kyi przyniosło zwycięstwo wojskowym, z drugiej jednak strony była

to największa porażka wizerunkowa junty. Stawianie zarzutów

najbardziej popularnej osobie w kraju jest niezwykle poważną sprawą,

która grozi całkowitym wykluczeniem Suu Kyi z areny politycznej, a

także ogólnokrajowym buntem społeczeństwa przeciw Tatmadaw. Z

pewnością można powiedzieć, że Min Aung Hlaing podejmie wszelkie

działania, by utrzymać władzę i skutecznie odsunąć Suu Kyi od sfery

politycznej.

Źródła:

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-detained-suu-kyi-gave-residences-and-almost-all-her-money-to-charity.html

https://www.irrawaddy.com/news/burma/daw-aung-san-suu-kyis-trial-to-be-completed-within-six-months.html

https://www.firstpost.com/world/what-myanmar-leader-aung-san-suu-kyi-has-been-charged-with-and-punishment-she-faces-if-convicted-9723861.html

https://www.nzherald.co.nz/world/myanmars-aung-san-suu-kyi-faces-bribery-charge-with-up-to-15-years-in-jail-most-severe-penalty-

yet/6UU6COGT2EJD4CWO7Z36YCCHRA/

https://thediplomat.com/2021/06/myanmar-prosecutors-present-sedition-charge-against-aung-san-suu-kyi/



Joe Biden w swojej pierwszej podróży

do Europy starał się uformować szeroki

sojusz przeciwko Pekinowi. Wszystkie

spoktania grupy G7, NATO oraz szczyt z

Rosją miały w agendzie przede

wszystkim przeciwstawianie się

Chińczykom. 

W pierwszej połowie czerwca Joe Biden

odbył pierwszą podróż jako prezydent

Stanów Zjednoczonych. Kierunkiem

jego tournée była Europa. Biden wziął

udział w szczytach G7 i NATO, spotkał

się z przedstawicielami Unii

Europejskiej. Wizytę w Europie

zakończyło spotkanie z prezydentem

Rosji Władimirem Putinem w Genewie.

Wystąpienia Joe Bidena nie

pozostawiają wątpliwości, że USA za

największego rywala świata

zachodniego postrzega obecnie Chiny.

Jednym z ważniejszych celów wizyty

Bidena w Europie było zachęcenie

przywódców innych krajów do

współpracy we wspólnym

demokratycznym obozie. Wizyta miała

również dać znak Chinom oraz Rosji, że

Ameryka pragnie na nowo objąć rolę

lidera świata Zachodniego. 

Chiny –
wyzwanie

systemowe?
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Podczas szczytu G7, który odbył się w dniach 11-

13 czerwca w Kornwalii, skrytykowano Chiny za

naruszanie praw człowieka w Xinjiangu i poparto

dążenia do większej autonomii Hongkongu.

Przedstawiciele G7 wydali także oświadczenie, w

którym wyrażają swoje poparcie dla dalszego

śledztwa w sprawie początków pandemii

koronawirusa w Chinach. 

Joe Biden przybył na szczyt G7 z ideą dotyczącą

pomocy biedniejszym krajom, która ma

odbudować zaufanie do państw

demokratycznych oraz stanowić przeciwwagę dla

chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku. Przedstawiciele

G7 postanowili, że zakupią miliard szczepionek

dla biedniejszych państw oraz przeznaczą 40

milionów dolarów na cele związane z

transformacją energetyczną i inwestycjami w

infrastrukturę na całym świecie. 

Szczyt NATO odbył się 14 czerwca, a obecność

Bidena symbolizowała powrót Ameryki jako

najważniejszego członka Sojuszu po zakończeniu

kadencji Trumpa. Kwestie chińskie stanowiły

jeden z najważniejszych elementów obrad,

podobnie jak w czasie szczytu G7. 
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Biden naciskał, aby Zachód skupił się na

strategicznych wyzwaniach ze strony Pekinu.

Członkowie Sojuszu nie odnieśli się jednak do

pomysłu tak entuzjastycznie, jak chciałyby tego Stany

Zjednoczone, jako że dla wielu z nich to obrona

przed Rosją powinna wciąż stanowić główny

priorytet NATO. Ostatecznie, w oficjalnym

komunikacie ze szczytu, Chiny zostały określone jako

„systemowe wyzwanie” i zagrożenie dla

bezpieczeństwa Sojuszu. Wyrażono również swoje

zaniepokojenie brakiem przejrzystości Państwa

Środka oraz rolą chińskich firm (np. Huawei) w

Europie.

Jako że Europa wciąż pamięta rządy Donalda

Trumpa i obawia się powrotu podobnych w

przyszłości, nie jest w stanie całkowicie

podporządkować się pomysłom Bidena. Chiny są

ważnym partnerem handlowym wielu państw

europejskich, w szczególności Niemiec. 

Angela Merkel podkreśla, że niektóre problemy (na

przykład zmiany klimatyczne) należy rozwiązywać we

współpracy z Chinami, a nie w opozycji do

nich.Niemniej jednak, Europa – tak samo jak Stany

Zjednoczone – potępia naruszanie praw człowieka w

Chinach, czego dowodem było nałożenie sankcji na

chińskich urzędników państwowych i zawieszenie

ratyfikacji umowy inwestycyjnej UE-Chiny. 



W odpowiedzi na doniesienia ze szczytu NATO, chińska misja dyplomatyczna przy UE

nazwała podejście członków Sojuszu „zimnowojenną mentalnością” i apelowała, aby nie

wyolbrzymiano teorii o zagrożeniu ze strony Chin. Ambasada Chin w Londynie natomiast

odniosła się do szczytu G7 i oświadczyła, że przeciwstawia się wzmiankom o Xinjiangu,

Hongkongu i Tajwanie. 1 lipca, podczas hucznych obchodów stulecia Chińskiej Partii

Komunistycznej, przywódca Chin Xi Jinping ogłosił, że Chiny „nie dadzą się zastraszyć”

przez państwa Zachodnie, które – według Xi – nie mają prawa ich pouczać. 

Źródła: 

https://www.wsj.com/articles/biden-to-emphasize-u-s-commitment-to-nato-at-summit-11623667923

https://tvn24.pl/swiat/prezydent-usa-joe-biden-w-europie-francuska-prasa-komentuje-5117115 



Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu, bardziej znany jako Tamilskie Tygrysy to organizacja

zbrojna działająca na Sri Lance od 1976 roku, powstała w roku 1972 jako Nowe Tamilskie

Tygrysy. Po prawie 40 latach działalności, w roku 2009 organizacja złożyła broń. Lecz

dopiero teraz, Prezydent Sri Lanki ułaskawił podejrzanych o powiązania z TT, którzy

przebywali w aresztach od ponad 10 lat.

Tymczasowo przez 40 lat

Podejrzani zostali aresztowani na podstawie Aktu w sprawie Prewencji Terroryzmu

(Prevention of Terrorism (Temporary Provisions)), powstałej w 1979 ustawy, który miała

poprzez wprowadzenie tymczasowych przepisów zapobiegać aktom terroryzmu na Sri

Lance, a także bezprawnym działaniom osób, grup osób lub stowarzyszeń. Akt obejmował

wszystkie osoby lub organizacje związane ze Sri Lanką.

Ustawa daje policji niezwykle szerokie uprawnienia do przeszukiwania, aresztowania i

zatrzymywania osób podejrzanych oraz zatrzymywania ich w areszcie bez postawienia

zarzutów. Do ciekawych elementów ustawy można także dodać, że nie znajduje się w niej

definicja terrorysty, a także regulacja zgodnie z którą, osoba naruszająca ustawę powinna

być osądzona bez wstępnego dochodzenia.

Organizacje międzynarodowe przeciwne PTA

W rezolucji przyjętej 10 czerwca Parlament Europejski wezwał do uchylenia ustawy Sri Lanki

o zapobieganiu terroryzmowi (PTA) i rozważenia tymczasowego wycofania jej dostępu do

Systemu Ogólnych Preferencji Taryfowych (Generalised Scheme of Preferences GSP+), który

umożliwia umożliwia eksport towarów ze Sri Lanki do Europy bez opodatkowania. 

Za uwolnieniem więźniów był również ONZ i inne organizacje działające na rzecz praw

człowieka. Zainteresowanie organizacji międzynarodowych wiązało się zarówno z faktem, że

część osób przebywała w areszcie od dziesięcioleci, lecz również ze względu na to, że na

podstawie PTA w dalszym ciągu zatrzymywano podejrzanych o propagowanie terroryzmu, a

ostatnio aresztowani zostali na podstawie ustawy również aktywiści walczący o prawa

człowieka.

Tamilskie tygrysy na wolności
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W odpowiedzi na te apele, dnia 24 czerwca, 16 osób, które przebywały w areszcie

na podstawie PTA, znalazło się wśród 94 więźniów, którzy otrzymali ułaskawienie

od prezydenta Sri Lanki, a których uwolnienie dopełniło trwający wówczas

Festiwal Poson. Władze zapowiedziały również, że jest to pierwszy etap zwalniania

wszystkich więźniów zatrzymanych oraz osądzonych na podstawie PTA.

Źródla: 

https://www.aljazeera.com/news/2021/6/24/sri-lanka-pardons-suspected-tamil-tigers-convicted-of-terrorism 

https://www.tvp.info/54521279/sri-lanka-prezydent-ulaskawil-16-podejrzanych-o-powiazania-z-tamilskimi-

tygrysami 



Nad Qinghai, największym jeziorem Chin
znajdującym się w północno-zachodniej
prowincji o tej samej nazwie, Xi Jinping
podkreślał strategiczną rolę regionu w
projekcie tzw. „cywilizacji ekologicznej”. Jakie
znaczenie polityczne, ekonomiczne i społeczne
ma dla kierownictwa ChRL ekologia?

Cywilizacja ekologiczna to temat
towarzyszący ostatniej, trwającej trzy dni
„objazdowej inspekcji” przewodniczącego
ChRL. W dniach 7-9 czerwca Xi udał się w
podróż do prowincji Qinghai, podczas której
odwiedził stolicę regionu – Xining i
Tybetańską Prefekturę Autonomiczną Haibei. 
Jezioro Qinghai to klucz do utrzymania
równowagi ekologicznej w zachodnich
Chinach. Jest naturalną barierą kontroli
rozprzestrzeniania się obszarów pustynnych
na wschód państwa, zapewnieniającą
bezpieczeństwo obszarów rolniczych we
wschodnich Chinach. W prowincji Qinghai leży
nie tylko największe, chociaż słone, jezioro
Chin. Fundamentalne znaczenie ma obecność
obszaru Sanjiangyuan (Trzech Rzek-Źródeł),
gdzie rozpoczynają swój bieg wielkie rzeki
Azji: Jangcy (Błękitna Rzeka, Długa Rzeka),
Huang He (Żółta Rzeka) i Lancang (Mekong).

Xi podkreślał kluczową rolę regionu Qinghai
zarówno dla bezpieczeństwa ekologicznego,
jak i dla projektu korytarza ekonomicznego
Jangcy. Rzeka ta jest najdłuższą drogą wodną
w Chinach i najbardziej ruchliwą na świecie
pod względem przepływu towarów. 

Jangcy odgrywa rolę głównej arterii w nowym
chińskim modelu rozwojowym opartym na
„podwójnej cyrkulacji”, w którym priorytet
zajmuje rozwój rynków krajowych (pierwszy
„obrót”) , a w dalszej kolejności –
międzynarodowych (drugi „obrót”).

Troska kierownictwa Komunistycznej Partii Chin
o środowisko mówi wiele o kierunkach zmian w
Panstwie Środka. Zrównoważony rozwój w ChRL
i na świecie nie jest już wyborem, a
koniecznością. Stabilna sytuacja wewnętrzna
państwa nie jest możliwa bez odpowiednich
warunków hydrologicznych: czystej wody i
zdrowych gleb potrzebnych do rozwoju
rolnictwa.

Postępująca urbanizacja i szybki rozwój
przemysłowy doprowadziły do zwiększonej
eksploatacji złóż dóbr występujących w naturze,
a w konsekwencji do krytycznej sytuacji
środowiskowej. Minerały niemetaliczne, w tym
piasek, żwir i glina, są głównym składnikiem wielu
produktów, takich jak m.in. szkło, beton i cegły,
czyli materiałów niezbędnych do rozbudowy
infrastruktury, kluczowej dla dalszego rozwoju
Chin.

W latach 2011-2013 Chiny zużyły 6,6 gigaton
betonu, czyli więcej niż Stany Zjednoczone
wykorzystały przez cały XX wiek (tylko 4,5
gigaton). 

CYWILIZACJA EKOLOGICZNA XI
JINPINGA: EKO-NACJONALISTYCZNE

MARZENIE PRZEWODNICZĄCEGO
CHRL
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Wydobycie piasku w Chinach znacznie
przyspieszyło w ciągu ostatnich kilku
dziesięcioleci w celu produkcji betonu i
cementu potrzebnych do rozwoju
infrastruktury i urbanizacji państwa.
Skala tej działalności w dorzeczu rzeki
Jangcy zniszczyła kluczowe miejsca tarła
i żerowania organizmów wodnych,
przyczyniając się do wyginięcia
endemicznych gatunków, takich jak
wymarły delfin Lipotes vexillifer. 

Chociaż skala zanieczyszczenia
powietrza, wód i gleb niesie ogromne
zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a
przez to wysokie koszty dla gospodarki,
cywlizacja ekologiczna ma swoje
podłoże nie tylko w trosce o środowisko
i pragmatycznym rachunku zysków i
strat. Termin ten jest obecnie podstawą
ideologiczną wyznaczającą ramy
krajowej polityki środowiskowej w
Chinach.

W momencie dojścia do władzy Xi
Jinpinga w 2012 r. najwyższe
kierownictwo partyjne przyjęło koncept
cywilizacji ekologicznej osadzając go w
nacjonalistycznej interpretacji historii.
Władze w Pekinie odwołując się do
cywilizacji ekologicznej starają się
instrumentalnie kształtować
przeświadczenie o istniejącej ciągłości i
jedności kulturowej i narodowej. 

Stabilny Qinghai kluczem do kontroli
nad Tybetem i Xinjiangiem

Prawie cała wschodnia część Wyżyny
Tybetańskiej znajduje się w granicach
administracyjnych prowincji Qinghai – jej
południowe rejony wchodzą w granice
Tybetańskiego Regionu
Autonomicznego. Na terenie Tybetu
biorą początek takie wielkie rzeki jak
m.in. Brahmaputra, Indus i Irawadi. Od
zachodu Qinghai dzieli granicę z
regionem Xinjiangu.

Nie dziwi zatem fakt, że odnotowując
strategiczną rolę regionu Qinghai w
zapewnieniu stabilności w Tybecie i
Xinjiangu, Xi Jinping wezwał do pełnej
realizacji planu partii dotyczącego
zarządzania Tybetem w „nowej erze”.
Nowa era oznaczać może zarówno czas
wielkiego chińskiego renesansu, jak i
coraz bardziej skomplikowaną sytuację
międzynarodową, czego główną
przyczyną jest narastający konflikt na
linii Pekin-Waszyngton. Przewodniczący
wezwał do większych wysiłków na rzecz
przekształcenia Tybetu „we wzór
jedności etnicznej i postępu”.

Tybet – najwyższy i największy
płaskowyż na świecie – jest skarbnicą
zasobów mineralnych i największym na
świecie producentem litu.



Dziś region ten jest centrum chińskiej działalności wydobywczej, miejscem gdzie jedna po drugiej powstają nowe

hydroelektrownie zagrażające delikatnym ekosystemom i endemicznym gatunkom zamieszkującym płaskowyż. Tybet

pozostaje także w centrum sporu terytorialnego i napięć dyplomatycznych z Indiami dotyczących przepływu rzek.

Tak jak nie może być stabilnej sytuacji hydrologicznej Chin bez Tybetu, tak też nie może być Nowego Jedwabnego Szlaku

bez stabilnej sytuacji w Xinjiangu, przez który przebiega lądowa trasa flagowego chińskiego projektu prowadzącego do

Europy.

W listopadzie 2018 r. specjalny pełnomocnik rządu Chin ds. zmian klimatu Xie Zhenhua podkreślał, że wszystkie

projekty w ramach inicjatywy Pasa i Drogi powinny posiadać zielony i niskoemisyjny charakter. Zaznaczył przy tym, że

wdrażanie poszczególnych projektów będzie powiązane z zastosowaniem najbardziej zaawansowanych technologii,

sprzyjających oszczędzaniu zasobów i energii oraz redukcji szkodliwych emisji. Tego typu wypowiedzi nie przedstawiały
jednak konkretnych propozycji, w jaki sposób Chiny zamierzają realizować ten cel.

Termin cywilizacji ekologicznej nawiązuje do starożytnych chińskich tradycji filozoficznych, które ukazywały harmonię
istniejącą pomiędzy człowiekiem a naturą. Przywracając do życia stare idee, władze w Chinach mówią dziś o potrzebie

budowania wspólnej zielonej przyszłości.

Zrównoważony rozwój jest dzisiaj nie tylko warunkiem stabilnej sytuacji ekologicznej w niestabilnych prowincjach.

Nowy Jedwabny Szlak ma być wydajnym narzędziem służącym do kształtowania spraw międzynarodowych: oskarżenia

o degradację środowiska naturalnego zarówno w Chinach, jak i poza granicami państwa, osłabiają chińskie soft power.

Eko-PR to możliwość zaprezentowania się od pozytywnej strony po niewątpliwej stracie wizerunkowej wywołanej

pandemią Covid-19 i oskarżeniach o łamanie praw człowieka w Xinjiangu. Należy z uwagą śledzić rozwój konceptu

cywilizacji ekologicznej i towarzyszących mu projektów, ponieważ dziś to Chiny chcą udowodnić światu, że kroczą na

czele zielonej awangardy. Działania kierownictwa ChRL mają coraz większy wpływ nie tylko na Chiny i Azję, lecz także

na politykę, ekonomię, a także last but not least, środowisko planety, na której wszyscy żyjemy.

Źródła: 

Gacek, Ł. (2020). Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach (p. 260). Wydawnictwo Naukowe FNCE.

https://www.chinadaily.com.cn/a/202106/09/WS60c0738ba31024ad0bac49cc.html

http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/09/c_139998912.htm
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Mija rok od pierwszych od 45 lat

starć granicznych między Chinami, a

Indiami w Himalajach.

Skomplikowana granica i

nierozwiązane spory sprzed lat nie

wróżą rychłego porozumienia w tej

sprawie.

Wydarzenia mające miejsce w obszarze

Ladakh w maju i czerwcu 2020 roku

zapisało się w historii chińsko-

indyjskiego konfliktu granicznego jako

jedne z najistotniejszych i najbardziej

krwawych zdarzeń tego rodzaju od

wielu lat. Długotrwałe spory o granicę

nękają chińsko-indyjskie stosunki

dwustronne od czasu powstania

Republiki Indii w 1947 roku i Chińskiej

Republiki Ludowej w 1949 roku. 

Stan Dżammu i Kaszmir był podzielony

na trzy regiony: Dżammu, Kaszmir i

Ladakh. Specjalna, nadana w 1947 roku

autonomia trgo stanu została w 2019

roku zniesiona przez New Delhi, a w

zamian utworzono dwa terytoria

związkowe: Dżammu i Kaszmir oraz

Ladakh. 

Chińsko-
indyjskie starcie

graniczne z
czerwca 2020 
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Decyzja ta wywołała kryzys w stosunkach indyjsko-

pakistańskich, a sama była wywiązaniem się z

obietnicy wyborczej Indyjskiej Partii Ludowej

(Bharatiya Janata Party). Historycznie i kulturowo

Ladakh stanowi część cywilizacji tybetańskiej, stąd

naturalne (z chińskiej perspektywy) są roszczenia do

tego terenu wystosowywane przez rząd w Pekinie,

która rości sobie prawa do niemal całości obszarów

wpływów tejże cywilizacji. W 1947 roku podpisano

akt akcesji do Indii – którym New Delhi uzasadnia

swoje prawa do tego terytorium. 

Część terytorium Ladakh leżąca na północnym-

wschodzie, niezamieszkały płaskowyż Aksai Ćin, stał

się jednym z punktów zapalnych, które doprowadziły

do indyjsko-chińskiej wojny w roku 1962. Chińczycy

wykorzystali nikłe zainteresowanie Indusów

płaskowyżem, budując tam drogę bez informowania

drugiej strony. Wojna z 1962 roku ustanowiła

chińską zwierzchność na płaskowyżem, a ChRL rości

sobie do całości obszaru Ladakh, lecz nie podejmuje

starań nad jego przejęciem, ograniczając się do

samego tylko obszaru płaskowyżu. Indie sprawują

władzę nad pozostałą częścią Ladakhu, zabiegając o

odzyskanie utraconego terenu.
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. Z liczącej 857 km² granicy w Ladakhu tylko 368

km² to granica międzynarodowa, a reszta 489

km² to Linia Rzeczywistej Kontroli (LAC). Linia

Rzeczywistej Kontroli nie jest uznaną i

wytyczoną granicą, a jej przebieg jest obiektem

konfliktu. Ten sporny, wysokogórski teren jest

topograficznie bardzo skomplikowany, a

wytyczenie linii granicznych i ich egzekwowanie

jest bardzo untrudnione, stąd wynikają

uzasadnione wątpliwości, do której ze stron on

należy. 

W ciągu samego tylko ostatniego dziesięciolecia

bardzo wiele razy naruszano narzucone przez

wzajemne rządowe porozumienia ramy.

Dokonywali tego nie tylko żołnierze, ale również

lokalni nomadzi i pasterze. 

Najbardziej kompletna relacja z przebiegu

wydarzeń opierać się ma na świadectwach

żołnierzy indyjskich biorących udział w akcji. Na

początku 2020 roku Chińska Armia Ludowo

Wyzwoleńcza odbywała szeroko zakrojone

ćwiczenia wojskowe w Tybecie. W maju tego

roku liczba żołnierzy chińskich w regionie

została zwiększona. 



Pojawiały się również informacje o pojawianiu się żołnierzy chińskich na terenach

kontrolowanych przez żołnierzy indyjskich. Punktem przełomowym w zatargu granicznym

stało się ustawienie chińskiego posterunku obserwacyjnego na szczycie, znajdującym się

niedaleko zakrętu na rzece Galwan, po indyjskiej stronie LAC. Sprawę rozwiązano poprzez

ustalenia, które odbyły się podczas kilku wzajemnych rozmów na szczeblu oficerskim 6

czerwca. Chińscy żołnierze rozebrali posterunek. Już po demontażu punktu, pułkownik 16

biharskiego batalionu piechoty Bikkumalla Santosh Babu, prowadził rozmowy ze stroną

chińską. 

14 czerwca obóz jednak pojawił się ponownie. Pułkownik Babu osobiście postanowił

poprowadzić żołnierzy do posterunku. Dowódca wraz z oddziałem około 35 żołnierzy

wyruszył nad zakręt rzeki Galwan. Na miejscu okazało się, że za ponownym powstaniem

chińskiego obozu nie stoją wcześniej pełniący tam służbę żołnierze chińscy, ale całkiem nowa

jednostka. Doszło do scysji i popchnięcia indyjskiego pułkownika przez jednego z Chińczyków.

Zniewaga ta wywoła bójkę trwającą około 30 minut, mającą się skończyć na korzyść strony

indyjskiej. Odesłano rannych na indyjski posterunek, wezwawszy również posiłki. Chiński

oddział został obezwładniony i zabrany znów na Linię Rzeczywistej Kontroli. Indusi chcieli nie

tylko odstawić intruzów na miejsce, ale również zbadać, czy nie pojawi się więcej

przeciwników. Słońce zachodziło, co ograniczało widoczność. Zaczęło pojawiać się więcej

żołnierzy chińskich, którzy rzucali kamienie w stronę przeciwników. Pułkownik Babu został

trafiony w głowę kamieniem i wpadł do rzeki Galwan. 

Drugie starcie trwało około 45 minut i było rozłożone w czasie i przestrzeni. Kilka różnych

grup 300 walczących rozdzieliło się w kilku miejscach. Chińczycy używali metalowych pałek i

prętów owiniętych drutem kolczastym. Gdy walki ustały zajęto się zmarłymi. Do trzeciej walki

doszło, gdy żołnierze indyjscy zobaczyli wrogiego drona. Do oddziału indyjskiego dołączyły

jednostki z szesnastego pułku Bihar i trzeciego pułku Pendżab. Chińczycy również mieli

otrzymać wsparcie. Walki przeniosły się na chińską stronę LAC. Na chwilę przed północą

walka rozpoczęła się, a sam tylko trudny teren doprowadził do wielu urazów i śmierci, gdy

żołnierze po obu stronach wpadali do rzeki lub uderzali o skały. Strona chińska zatrzymała

łącznie 10 Indusów. Zginąć miało 20 żołnierzy indyjskich i nieokreślona ilość chińskich. 
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Obydwie strony toczą infrastrukturalny wyścig wokół granic. Chińczycy

chcą umocnić zdobyczne w 1962 roku tereny płaskowyżu Aksai Ćin,

który stabilizuje sytuacje na zachodniej granicy Chin. Sieć

międzynarodowych powiązań nie pozwala jednak na eskalacje konfliktu,

a fakt, że ścierają się ze sobą dwa mocarstwa atomowe skutecznie

zapobiega takiej ewentualności. Rozwój chińskiego planu pięcioletniego

i plany rozwoju infrastrukturalnego obszarów przygranicznych zakładają

umocnienie się chińczyków w ich ramach, a także spełniają założenia

polityki zagranicznej Chin, której głównym punktem jest Inicjatywa Pasa

i Szlaku. Nieścisłości graniczne stają, jednakże na przeszkodzie. Brak

wypracowanego konsensusu i obustronnej akceptacji wobec Linii

Rzeczywistej Kontroli i realnej granicy uniemożliwia i Chińskiej Republice

Ludowej i Republice Indii na wypełnienie infrastrukturalnych luk w

regionie. Powstanie i rozwój sieci komunikacyjnych ma dla obu państwa

znaczenie strategiczne, ponieważ prócz aspektów taktycznych, umacnia

roszczenia do danego terenu. Ani strona chińska, ani indyjska nie są

obecnie zainteresowane prawnopolitycznym rozwiązaniem kwestii

roszczeń. Jedni i drudzy mają rozbieżne poglądy i perspektywy

historyczne.

Źródla:

Sun Y., China’s strategic assessment of the Ladakh clash 

Wilk P., Indie zajmują Kaszmir. To najpoważniejszy kryzys w stosunkach z Pakistanem od lat, „Polityka”, 2019, 

Iwanek K., Chińsko-indyjski spór graniczny: jego ostatnie odsłony i implikacje. Perspektywa Indii, 

P. Stobdan, Ladakh concern overrides LAC dispute, “Tribune India” 

Aroor, S. 3 separate brawls, 'outsider' Chinese troops & more: Most detailed account of the brutal June 15 Galwan battle, “India Today” 
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Region 
Afryki i Bliskiego

Wschodu 



WOJSKOWA INTERWENCJA
W CABO DELGADO

 M A T E U S Z  J E D L I Ń S K I

 Dnia 23 czerwca 2021 roku Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej podjęła decyzję o przeprowadzeniu

międzynarodowej operacji zbrojnej na terenie Cabo Delgado - najdalej na północ wysuniętej prowincji Mozambiku.

 

 Region ten, nazywany ekonomicznym sercem kraju ze względu na jedne z największych w Afryce złoża gazu

ziemnego, od 2017 roku jest obszarem konfliktu między władzami Mozambiku a organizacją tytułującą się Prowincją

Afryki Centralnej Państwa Islamskiego (ang. ISCAP). Pomimo że w Mozambiku większość stanowią chrześcijanie,

Cabo Delgrado jest zamieszkiwane głownie przez ludność muzułmańską. 

 Alarmująca liczba uchodźców, dramatyczne warunki humanitarne, niemożność rządu centralnego w Maputo do

poradzenia sobie z rebeliantami oraz znaczenie ekonomiczne prowincji, zmusiły Wspólnotę Rozwoju Afryki

Południowej do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu międzynarodowej operacji zbrojnej. Prezydent Mozambiku

Filipe Nyusi był przeciwny interwencji obcych wojsk na terenie swojego kraju.

 Dotychczasowy konflikt Maputo z rebeliantami doprowadził do śmierci prawie 3000 ludzi oraz ucieczki 800 000 ze

swoich domów. Szczegóły dotyczące planowanej interwencji oraz jej terminu nie są jeszcze znane. 

Źródło:

https://www.africanews.com/2021/06/23/southern-african-nations-to-send-troops-to-mozambique/
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 Tegoroczne wybory prezydenckie w
Iranie, pomimo rekordowo niskiej
frekwencji (48,8% w stosunku do 70% w
poprzednich wyborach), zakończyły się
przewidywanym przez wszystkich
skutkiem. Zważywszy na nieustającą
pandemię niska partycypacja nie jest
niczym zaskakującym, jednak analitycy
doszukują się w niej formy protestu
Irańczyków wobec systemu wyborczego
i sposobu wyłaniania kandydatów.
 
 Urząd prezydenta Iranu objął Ebrahim
Raisi, kontrowersyjny polityk, piastujący
dotychczas urząd szefa wymiaru
sprawiedliwości. Raisi jest od lat
typowany na urząd następnego
ajatollaha, dlatego też był faworytem w
obecnych wyborach, szczególnie po
wycofaniu się trzech konkurentów.
Sama postać Raisiego budzi duże obawy
i wątpliwości zarówno opinii
międzynarodowej jak i samych
Irańczyków. 

 Według Amnesty International Ebrahim
Raisi był członkiem tzw. „komitetu
śmierci”, który skazał ponad 5 tysięcy
ludzi na śmierć, choć sam prezydent
zaprzecza tym zarzutom. W swojej
kampanii prezydent składał obietnice o
obniżeniu bezrobocia i pracy na rzecz
zniesienia amerykańskich sankcji, co w
praktyce może skutkować powrotem do
zerwanego przez USA w 2018 roku
układu JCPOA. 

 Zważywszy jednak na społeczeństwo
irańskie, większość analityków
przewiduje zaostrzenia się represji.
Oznaczać to może wzmożoną kontrolę
prasy i social mediów, ale również kolejne
akty dyskryminacji wobec kobiet m.in. na
rynku pracy. 

Źródła: 
https://www.aljazeera.com/news/2021/6/19/who-is-ebrahim-raisi-
irans-next-president
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57537027

 
IRAŃCZYCY WYBRALI

PREZYDENTA
 

J U L I A  R O L I Ń S K A

https://www.aljazeera.com/news/2021/6/19/who-is-ebrahim-raisi-irans-next-president


ENERGIA JĄDROWA
DLA IRAKU - DRUGIE

PODEJŚCIE
 M A C I E J  K U C H A R C Z A K

https://www.aljazeera.com/economy/2021/6/8/iraq-plans-nuclear-power-plants-to-tackle-

electricity-shortage 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-08/iraq-plans-to-go-nuclear-to-resolve-

crippling-power-shortages 

 Mamy kilka prognoz, według których bez energii nuklearnej do 2030 roku Irak będziemiał

poważny problem - mówi Kamal Hussain Latif, przewodniczący Irackiej Agencji Regulacji

Źródeł Nuklearnych. Bagdad już od wielu lat zmaga się z niedoborem energii elektrycznej i

znaczną jej część musi sprowadzać z Iranu. 

 Obecnie w Iraku wykorzystuje się około 18 gigawatów energii, jednakże zapotrzebowanie

wynosi około 28 gigawatów, co jest przyczyną powtarzających się blackout’ów w kraju. Co

więcej, w ciągu najbliższych 10 lat zapotrzebowanie na energię prawdopodobnie wzrośnie do

40 gigawatów. Według irackich władz postawienie 8 reaktorów jądrowych zapewniłoby 11

gigawatów energii, dodatkowe potrzeby energetyczne kraju uzupełniałaby elektrownia

słoneczna. 

 Cena inwestycji szacowana jest na około 40 miliardów dolarów, w związku z czym Irak będzie

zmuszony do zaciągnięcia pożyczki, sukcesywnie zwracanej przez kolejne 20 lat. 

 Nie jest to jednak pierwsze podejście Iraku do energetyki jądrowej. W 1982 roku Izraelczycy

zbombardowali reaktor jądrowy o nazwie Osirak, budowany pod Bagdadem. Definitywnie

zniszczony został w 1991 roku przez amerykańskie lotnictwo. Oprócz produkcji energii

elektrycznej reaktor ten miał być wykorzystany do budowy broni jądrowej, co budziło obawy

większości sąsiadów.

Źródła:
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https://www.aljazeera.com/economy/2021/6/8/iraq-plans-nuclear-power-plants-to-tackle-electricity-shortage
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-08/iraq-plans-to-go-nuclear-to-resolve-crippling-power-shortages


BUNT NA SZCZYCIE?
 

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

 Nie milkną echa wydarzeń z kwietnia bieżącego roku, kiedy to Hamza ibn Husajn brat króla

Jordanii Abdullaha II został aresztowany. Domniemane oskarżenia o spisek, w którym rzekomo

brał udział Hamza ibn Husajn, wzburzyły opinią publiczną Jordanii. 

 Zarzuty wobec jordańskiego księcia oraz kryzys wewnętrzny w państwie, są o tyle zaskakujące,

ponieważ w opinii międzynarodowej Jordania uchodzi za jeden z najstabilniejszych krajów

regionu. Jak podaje Al-Jazeera, sąd, który obraduje za zamkniętymi drzwiami, zamierza

oskarżyć Hamza ibn Husajna o dążenia do przeprowadzenia akcji wywrotowych na terenie

kraju.

https://www.aljazeera.com/news/2021/6/30/jordans-prince-hamza-to-be-asked-to-testify-in-

sedition-trial

STRONA 25 MAGAZYN FMD

W czerwcu br. Minister Spraw Zagranicznych Izraela Yair Lapid, odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie

wziął udział w otwarciu nowej ambasady w Abu-Dhabi. Warto zaznaczyć, że ZEA są pierwszym krajem z Zatoki

Perskiej, który nawiązał stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Co więcej, ocieplenie stosunków pomiędzy ZEA a

Izraelem jest szansą na zmniejszenie irańskich wpływów w rejonie Zatoki. Wizyta MSZ Izraela była szeroko

relacjonowana i pozytywnie komentowana przez emirackie media. Porozumienie bogatych emiratów z Izraelem jest

kamieniem milowym w celu stabilizacji regionu.

https://www.theguardian.com/world/2021/jun/29/israeli-foreign-minister-yair-lapid-opens-embassy-in-abu-dhabi

https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/zea-szef-msz-izraela-w-abu-zabi-bliski-wschod-to-nasz-dom,478746.html

BLISKI WSCHÓD TO NASZ
WSPÓLNY DOM

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

https://www.aljazeera.com/news/2021/6/30/jordans-prince-hamza-to-be-asked-to-testify-in-sedition-trial
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2021%2Fjun%2F29%2Fisraeli-foreign-minister-yair-lapid-opens-embassy-in-abu-dhabi%3Ffbclid%3DIwAR3KDSAd7PB2IZD-GrbxVcWQ8PpnaZNNR6HChA6LZNWEMpOHm6vZVNS76ys&h=AT3CuPDaad3N5pAJ2PK981Ogpwl3SkN_v8NmMsr1GzQJq4oORPX6M5cYFriUutHAO5u-AasuwZx385mSqEhcBVVTZ49KB0N04Tr7QStGX-NXOwBOxGMG53fCuw-KLH34LFsBwQ
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/zea-szef-msz-izraela-w-abu-zabi-bliski-wschod-to-nasz-dom,478746.html?fbclid=IwAR1IfAUaZxywVfFJJ2R5Ux1TsBM2qxDXQmwSNe0yJllAFXd6lwYwbtSaXUo


KOLEJNE MORDERSTWO
IRACKIEGO OFICERA

WYWIADU
 

M A C I E J  K U C H A R C Z A K

 Dnia 7 czerwca br. Nibras Farman al-Fayli - wysoko

postawiony oficer irackiego wywiadu został

zamordowany, podczas jazdy samochodem we

wschodniej części Bagdadu. Jest to już drugie

morderstwo funkcjonariusza irackiego wywiadu w

ciągu ostatnich trzech miesięcy. W marcu, w

zachodniej części Bagdadu został zamordowany

pułkownik działający w ramach służb

wywiadowczych. Śledztwo jeszcze nie wykryło

sprawców ataków ale w irackich mediach dominuje

przekonanie że winni mogą być członkowie Siły

Mobilizacji Ludowej (PMU), bądź agenci specjalni ze

Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
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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https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/06/07/Senior-Iraqi-intelligence-officer-killed-in-Baghdad-Sources
https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/another-iraqi-intelligence-officer-killed-baghdad


 Kurdowie to największy naród, który nie posiada niepodległego państwa, znajdują się zaś

na terenie 4 krajów: Turcji, Iranu, Iraku oraz Syrii, Choć wojna kurdyjsko-turecka trwa z

różnymi zmiennymi, obecnie jesteśmy świadkami tzw. wojny na wyczerpanie, która polega

na niszczeniu środowiska, lasów i pól uprawnych. Jednym z kolejnych kroków Turcji w

kierunku destabilizacji kurdyjskich ziem jest odcięcie Kurdów od wody pitnej, której

źródłem w regionie jest Eufrat.

 Według najnowszych doniesień Turcja łamie postanowienia umowy zwartej w 1987 roku,

wg. której powinna zapewnić przepływ 500 m3 wody na sekundę z Eufratu do Syrii, z czego

60 proc. powinno trafiać do Iraku. Tymczasem z Turcji przepływa jedynie 200 m3, przez co

znacznie obniżył się poziom wód, co w konsekwencji doprowadzić może do katastrofy

humanitarnej. Działania te według opinii publicznej mają na celu deprecjonować kurdyjski

rząd Rożawy oraz wprowadzić chaos i podziały. 

 Władze kurdyjskie apelują o pomoc, aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu jaki ma

miejsce w Jemenie. Ponadto zbytnia ekspozycja Turcji w regionie w opinii niektórych

ekspertów może wpłynąć na jego dalszą destabilizację, co prowadzić może do odrodzenia

ISIS oraz pojawienia się nowych grup fundamentalistycznych. 

 Ideologią partii rządzącej w Turcji (AKP) jest neosmanizm, czyli próba odzyskania wpływów

na dawnym terytorium Imperium Osmańskiego w tym na Bliskim Wschodzie. Kurdowie

stanowią ku temu poważną przeszkodę. Pojawienie się Kurdystanu jako podmiotu

państwowego jest aprobowane jedynie przez samych Kurdów, dlatego zdarzenia takie jak

wojna o wodę będą miały miejsce w przyszłości.

Wojna o wodę
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Kryzys w relacjach
izraelsko-polskich
w świetle ustawy

reprywatyzacyjnej
 

A N N A  K I T A
 

 W czerwcu br. nastąpił kryzys w relacjach

polsko-izraelskich po ogłoszeniu przez polski

sejm nowelizacji Kodeksu postępowania

administracyjnego (k.p.a.), dotyczącej

żydowskiego mienia zagrabionego podczas

Holokaustu. 

 Ustawa ta zakłada odmowę zwrotu nieruchomości oraz wypłaty

odszkodowania dawnym właścicielom z wyznaczoną datą graniczną

od 10 do 30 lat od wydania decyzji administracyjnej. Jak podaje Polska

Agencja Prasowa (PAP), aż 309 posłów opowiedziało się za nowelizacją

ustawy, nikt nie był przeciwny, a 120 parlamentarzystów wstrzymało się

od głosowania.

 Izraelski minister spraw zagranicznych Jair Lapid uznał polską ustawę

za „hańbiącą” i „niemoralną”. W odpowiedzi na słowa Lapida na

piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki

oświadczył: „Mogę tylko powiedzieć, że póki jestem premierem, Polska

nie zapłaci za niemieckie zbrodnie, ani złotówki, ani euro, ani dolara”.

 O napiętej atmosferze w relacjach dyplomatycznych mogą świadczyć

pilne spotkania pomiędzy ambasadorami obu państw a Ministerstwami

Spraw Zagranicznych. Dnia 27 czerwca izraelskie MSZ wezwało

polskiego ambasadora w Izraelu, Marka Magierowskiego, aby wyrazić

dezaprobatę wobec ustawy. W reakcji na takie postępowanie

ambasador Izraela w Polsce, Tal Ben-Ari został wezwany do polskiego

Ministerstwa, gdzie został poinformowany o pracach nad nową ustawą,

wyrażono też niezadowolenie z krytyki izraelskiej strony wobec

polskiego ambasadora. 

Źródło:

https://www.timesofisrael.com/israel-poland-summon-each-others-

envoys-over-holocaust-restitution-law-spat/

https://www.timesofisrael.com/israel-poland-summon-each-others-envoys-over-holocaust-restitution-law-spat/


 30 czerwca 2021 roku na mocy tzw. porozumień

Abrahamowych, tj. wynegocjowanej w  2020 roku

przez USA formalizacji stosunków Izraela ze

Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, nastąpiło

historyczne otwarcie pierwszej izraelskiej ambasady

w państwie Zatoki Perskiej.

 Jair Lapid izraelski minister spraw zagranicznych po

raz pierwszy w historii odbył wizytę do

Zjednoczonych Emiratów Arabskich, inaugurując

oficjalne otwarcie Ambasady Izraela w Abu Zabi.

Dyplomata izraelski został przywitany na lotnisku

przez emirackiego ministra stanu - Ahmeda Al

Sayegha. Gospodarzem zaś wizyty był minister

spraw zagranicznych i współpracy

międzynarodowej ZEA, szejk Abdullah bin Zayed Al

Nahya. 

HISTORYCZNE OTWARCIE
AMBASADY IZRAELA W

ZJEDNOCZONYCH
EMIRATACH ARABSKICH

 
A N N A  K I T A

 W ceremonii inauguracyjnej wzięli udział

Ambasador Emiratów w Izraelu, Mohammad Al

Khaja, wysłannik Izraela w Zjednoczonych

Emiratach Arabskich, Ejtan Naeh oraz miejscowy

rabin, Lewi Duchamn. 

 Uroczystość otwarcia ambasady poprzedziła wizyta

Jaira Lapida w izraelskim pawilonie Dubaj Expo

2020, który został zaprojektowany, aby podkreślić

przynależność Izraela do regionu oraz

znormalizować stosunki izraelsko-arabskie.

 Podczas tego nadzwyczajnego wydarzenia Jair

Lapid powiedział: „Stoimy tutaj dzisiaj, ponieważ

wybraliśmy pokój nad wojną, współpracę nad

konfliktem, dobro naszych dzieci nad złe

wspomnienia z przeszłości.”

Źródła:

https://www.state.gov/the-opening-of-the-israeli-

embassy-in-the-united-arab-emirates/

https://www.timesofisrael.com/lapid-inaugurates-

dubai-consulate-symbolizes-our-ability-to-change-

the-world/

https://www.timesofisrael.com/lapid-inaugurates-

uae-embassy-on-1st-official-visit-thanks-netanyahu-

and-trum
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 Pucz wojskowy w Turcji z 2016 roku odbił się szerokim echem na świecie. W Europie

wyrażono oburzenie późniejszymi represjami, zaś na Bliskim Wschodzie zdecydowanie

potępiono zamachowców.

 Jednak niektóre rządy arabskie otwarcie popierały sprawców zamachu stanu, a nawet

oferowali wsparcie logistyczne odpowiedzialnej za zamach, zbrojnej organizacji FETO

kierowanej przez przebywającego w USA tureckiego obywatela Fethullaha Gülena. 

 W czerwcu br. z osobistego konta Yousefa al Otaiby emirackiego ambasadora w

Waszyngtonie wyciekły maile, które ujawniły, że kraje Zatoki Perskiej mogły odegrać

większą rolę w nieudanym zamachu stanu zeszłego lata, niż pierwotnie przewidywano.

Ambasador miał intensywny kontakt z wyższym rangą urzędnikiem z Fundacji Obronny

Demokracji, która jest finansowana przez proizraelskiego biznesmena.

 Organizacja ta wielokrotnie wspominała o autorytarnych rządach tureckiego prezydenta

Recepa Erdogana i regularnie wspiera turecką opozycję. Emiraty mogły chcieć obalenia

rządzącej partii (AKP) z kilku powodów. Pozytywny stosunek Ankary do arabskiej wiosny,

popieranie sił demokratycznych, silne związki z Bractwem Muzułmańskim, czy wspieranie

Kataru jest sprzeczne z polityką Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powszechnie

wiadomo, że ZEA łączą bardzo silne więzi z Arabią Saudyjską i oba kraje z niepokojem

spoglądają na rosnące wpływy Turcji w Zatoce. 

 Choć od zamachu minęły 4 lata to jego skutki są wciąż bardzo widoczne we współczesnej

polityce Turcji m.in. w zaangażowaniu się państwa w wojnę armeńsko- azerską, wojnę w

Syrii, czy w zmiennych relacjach z Iranem. Emiraty wyraźnie przyglądają się Turcji z

niepokojem i starają się mobilizować kraje takie jak Arabia Saudyjska, Izrael, USA do koalicji

antytureckiej. 

Nieoczekiwane wsparcie
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Wschodniej



UKRAINA
R E M I G I U S Z  F A L K O W S K I

Nie kończą się kłopoty oskarżonego o zdradę stanu

Wiktora Medwedczuka. 8 czerwca, portal bihus.info

opublikował taśmy na których słychać rozmowę

dwóch osób, głosami podobnych do oligarchy oraz

Aleksandra Nowaka(ówczesnego ministra

energetyki FR). Przedmiotem negocjacji mężczyzn,

były rozmowy dotyczące dostaw gazu i energii. Co

więcej, ślady wskazują, że podejrzany działał z

upoważnienia prezydenta Poroszenki co rzuca

skrajnie negatywne światło na lidera Europejskiej

Solidarności. Ponadto, Medwedczuk miał aż do

grudnia 2014 brać udział jako oficjalny

przedstawiciel Ukrainy w rozmowach dotyczących

wymiany jeńców i działać w rażącej sprzeczności z

interesem kraju, umyślnie je opóźniając. Sam

Poroszenko odrzuca oskarżenia o kierownictwo

działaniami kuma Władimira Putina, natomiast

prezydent Zeleński wprost określa zachowanie

swojego poprzednika jako szkodzące państwu. 

 W polityce zagranicznej natomiast, premier Ukrainy

Denys Szmychal ogłosił, że w ciągu kilku lat dojdzie

do porozumienia z Unią Europejską odnośnie tzw “5

bezwizów”, a są to: przemysłowy obszar bezwizowy,

cyfrowy, energetyczny, lotniczy oraz celny. Warto w

tym punkcie wspomnieć, że Ukraina od lat stara się

uzyskać zniesienie wiz przemysłowych oraz

lotniczych, co jednak do tej pory kończyło się

fiaskiem. W przypadku niektórych z wymienionych

obszarów, gotowe są już mapy drogowe integracji.

W wewnętrznych sprawach zaś, ciągle bez

powodzenia próbuje się zlikwidować Okręgowy

Administracyjny Sąd w Kijowie (OASK). Jest to

najbardziej skorumpowana instytucja w kraju,

 ciesząca się najniższym zaufaniem i będąca główną

bronią lobbingową dla wielkiego biznesu(tak było

chociażby w przypadku uchwalenia nowego prawa

bankowego). Fala oburzenia wzmogła się, gdy kilka

miesięcy temu odkryto “skrytkę” z pieniędzmi

pochodzącymi z łapówek, należącą do brata prezesa

wspomnianego sądu. W wyniku tych wydarzeń, do

parlamentu trafił projekt likwidacji sądu, który

jednak do tej pory utknął w komisji. Jak wyjaśniają

politycy rządzącej Sługi Ludu, tamę stanowi brak

stanowiska ukraińskiego odpowiednika KRS, oraz

sprzeciw niektórych członków komisji. 

 Jako główny sukces rządzących ostatniego miesiąca

zdecydowanie należy wskazać sankcje przeciwko

kluczowemu oligarsze Dmytro Firtaszowi. Nazywany

często “gazowym baronem” ze względu na

monopolizację tego sektora, jest również

zakulisowym “kontrolerem” połowy głównej,

prorosyjskiej opozycji poprzez przychylnych sobie

polityków Jurija Bojkę oraz Serhija Lowoczkina. Tym

razem, decyzja podjęta przez Radę Bezpieczeństwa

Narodowego i Obrony, wynikła jednak z działalności

Firtasza w sektorze przetwórstwa tytanu, który jak

się okazało miał zasilać produkcję zbrojeniową Rosji.

Media ukraińskie określają ostatnie miesiące jako

“parada sankcji” ze względu na bezprecedensową

ilość ciosów władzy, wymierzonych w działalność

“wielkiego biznesu” oraz przestępczości

zorganizowanej. Symetrycznie, prowadzi się również

prace nad ustawodawstwem mającym ograniczyć

wpływy oligarchii na politykę. Na efekty tych działań,

możemy jednak czekać lata. 

https://www.bbc.com/ukrainian/news-57531600

https://bihus.info/medvedchuk-mig-domovlyatysya-z-rf-pro-postavky-gazu-i-elektryky-ta-

zatyaguvaty-obmin-polonenyh-plivky-medvedchuka-4/

https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/27/675400/

https://www.pravda.com.ua/news/2021/06/28/7298678/
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Czerwiec w Federacji Rosyjskiej był

miesiącem nadzwyczaj intensywnym,

zarówno w polityce wewnętrznej, jak i

zagranicznej. Dominującym tematem

na rosyjskiej scenie stała się jednak

kolejna fala pandemii COVID-19. 

COVID-19

Od początku miesiąca w Rosji nastąpił

drastyczny przyrost zakażeń

koronawirusem oraz znaczny wzrost

śmiertelności. Głównym sprawcą jest

wysoce zakażalny wariant Delta, po raz

pierwszy zidentyfikowany w Indiach. 

Według danych na dzień 1 lipca, od

początku pandemii w kraju

odnotowano 5,5 mln przypadków

zakażenia koronawirusem i ponad 135

tys. zgonów, co oznacza, że

śmiertelność na poziomie 2,45%. Liczba

nadmiarowych zmarłych w Rosji

sięgnęła ok. 475 tys. 30 czerwca padł

natomiast niechlubny rekord

covidowych zgonów w ciągu doby –

672. 

Rosja 
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Ostry nawrót pandemii, zdaniem ekspertów,

spowodowany jest niskim odsetkiem zaszczepionych

Rosjan. Przynajmniej jedną dawkę preparatu przyjęło

nieco ponad 24,5 mln osób - zaledwie 16,7% całej

populacji kraju. W pełni zaszczepionych jest niecałe

18 mln -12% ludności.

Sytuacji nie poprawia społeczna niechęć do

wakcynacji. Według badań przeprowadzonych w

marcu przez Centrum Lewady, tylko 30%

ankietowanych miało zamiar zaszczepić się za

pomocą rodzimego Sputnika V. 62% badanych nie

wyrażało takiej chęci. 

POLITYKA WEWNĘTRZNA

W perspektywie nieodległych wyborów do Dumy

Państwowej, które odbędą się 19 września, rosyjskie

władze kontynuują działania obliczone na

wyeliminowanie opozycji politycznej z życia

publicznego oraz uciszenie niezależnych głosów,

kwestionujących poczynania reżimu. 

9 czerwca, sąd miejski w Moskwie uznał za

„ekstremistyczne” organizacje, powiązane z

odbywającym obecnie wyrok w kolonii karnej

opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym

STRONA 34 MAGAZYN FMD

. Oznacza to, że zarówno działacze Fundacji

Walki z Korupcją (FBK), jak i regionalnych

sztabów Nawalnego, pozbawieni zostaną na

kilka lat możliwości kandydowania w wyborach

dowolnego szczebla. 18 czerwca, z kolei,

wydano międzynarodowy list gończy za bliskim

współpracownikiem Nawalnego i dyrektorem

FBK – Iwanem Zdanowem, który przebywa

obecnie na Litwie. 

29 czerwca, prezydent Władimir Putin podpisał

ustawę, kryminalizującą działalność rosyjskich

obywateli w organizacjach uznanych w kraju za

„niepożądane”. Za uczestnictwo w tak

zdefiniowanych strukturach grozić będzie do

czterech lat pozbawienia wolności, za zbieranie

funduszy na ich rzecz – do pięciu. Ponadto,

nowe prawo zezwala Federalnej Służbie

Monitoringu Finansowego (Rosfinmonitoring) na

śledzenie przekazów pieniężnych z zagranicy.  

30 czerwca, za „niepożądane” rosyjska

prokuratura uznała cztery zajmujące się

edukacją i szkolnictwem organizacje związane z

Michaiłem Chodorkowskim – oligarchą i

zagorzałym 



krytykiem Władimira Putina, przebywającym poza ojczyzną. Zdaniem władz, stanowiły one

„zagrożenie dla podstaw porządku konstytucyjnego i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”.

9 czerwca Duma Państwowa przyjęła ustawę, zakazującą publicznego zrównywania roli

Trzeciej Rzeszy i Związku Sowieckiego podczas II wojny światowej. Według ustawodawców,

ma to być odpowiedź na „regularnie publikowane i pokazywane na antenie uogólniające,

uwłaczające i niepoparte dowodami wypowiedzi, w których działania sowieckich władz i armii

są zrównywane ze zbrodniami nazizmu i żołnierzy Wehrmachtu”.

28 czerwca, Putin podpisał ustawę ograniczającą dostęp do broni palnej. Jest to reakcja na

strzelaninę, jaka miała miejsce 15 maja w gimnazjum w tatarstańskim Kazaniu. 19-letni Ilnaz

Galawijew zastrzelił wówczas 9 osób, w tym 7 uczniów i ranił 21 kolejnych. 

Nowe prawo podnosi minimalny wiek niezbędny do zakupu broni myśliwskiej oraz

długolufowej z 18 do 21 lat i przewiduje dodatkowe ograniczenia dotyczące posiadania broni.

Wcześniej, zakazywano tego tylko osobom skazanym za poważne przestępstwa. Obecnie

odmówić pozwolenia na broń będzie w Rosji można każdemu, kto został skazany lub objęty

dochodzeniem za zażywanie narkotyków. Licencji na broń palną nie otrzymają także

obywatele, którzy dwa razy lub więcej figurowali w rejestrze karnym. Minimalny wiek zakupu

broni nie dotyczy żołnierzy, członków państwowych organizacji paramilitarnych, policjantów,

zawodowych myśliwych, pracowników prywatnych firm ochroniarskich oraz członków

rdzennych mniejszości. 

POLITYKA ZAGRANICZNA

16 czerwca w Genewie spotkali się prezydenci Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych.

Władimir Putin i Joe Biden rozmawiali m.in. o kontroli zbrojeń nuklearnych i

konwencjonalnych, napięciach na Bliskim Wschodzie, konflikcie rosyjsko-ukraińskim, sytuacji

na Białorusi, cyberprzestępczości, perspektywach współpracy gospodarczej, wzajemnych

stosunkach dyplomatycznych, Arktyce oraz walce z pandemią COVID-19. Strona amerykańska

poruszyła również tematykę związaną z prześladowaniem opozycji politycznej oraz

szykanowaniem niezależnych mediów w Rosji. 
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Choć szczyt przywódców mocarstw nie przyniósł przełomu w stosunkach na linii Moskwa –

Waszyngton, to strony uzgodniły kontynuację dialogu politycznego oraz współpracy na polu

kontroli zbrojeń. Spotkanie było również okazją do rozpoczęcia normalizacji stosunków

dyplomatycznych między mocarstwami – ambasadorowie obydwu państw wrócili już na

swoje placówki. 

Rozmowy prezydentów można postrzegać jako sukces Kremla, który zarówno przed własnym

społeczeństwem, jak i opinią międzynarodową może zaprezentować się jako równorzędny

partner dla Stanów Zjednoczonych. Sygnalizowana przez prezydenta Bidena chęć współpracy

i dialogu jest korzystna z punktu widzenia Moskwy, gdyż zachęca także inne państwa

Zachodu do szukania porozumienia z Rosją. Przykładem może być kanclerz Niemiec Angela

Merkel, która 24 czerwca stwierdziła, że Unia Europejska powinna stworzyć własny format

dyskusji z Władimirem Putinem. 

23 czerwca doszło do poważnego incydentu w stosunkach rosyjsko-brytyjskich. Ministerstwo

Obrony w Moskwie poinformowało, że brytyjski okręt wojenny wtargnął na wody terytorialne

Federacji Rosyjskiej. Niszczyciel rakietowy HMS Defender pod banderą brytyjskiej marynarki

wojennej minął przylądek Fiolent na Krymie. Rosjanie, wbrew zdecydowanej części

społeczności międzynarodowej, uważają zaś anektowany w 2014 roku półwysep i otaczający

go pas morza za swoje terytorium. Brytyjski okręt zapuścił się zaś na trzy kilometry w głąb

strefy, do której Moskwa zgłasza roszczenia. Zdaniem Londynu, wody te przynależą prawnie

Ukrainie. Rosyjski statek patrolowy miał oddać strzały ostrzegawcze, a samolot Su-24 zrzucić

bomby na drodze intruza, aby zmusić go do wycofania się. Brytyjczycy zaprzeczają takiej

wersji wydarzeń. 

Zdaniem Władimira Putina, incydent ten nie był przypadkiem, a prowokacją połączoną z

działaniami militarnymi. Rosyjski przywódca uważa, iż niszczyciel wykonywał misję

rozpoznawczą, celem której było zbadanie reakcji rosyjskich wojsk i zdobycie informacji na

temat nowych instalacji wojskowych na Krymie. Jak oświadczył prezydent, z Brytyjczykami

współpracowali Amerykanie, wysyłając swój samolot 
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28 czerwca, Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa

przedłużyły 20-letni traktat o przyjaźni, co jest kolejną oznaką

zbliżenia na linii Moskwa – Pekin. Putin miał powiedzieć

przewodniczącemu ChRL, iż „w kontekście narastających

turbulencji geopolitycznych, demontażu porozumień o kontroli

zbrojeń i zwiększonego potencjału konfliktów w różnych

zakątkach świata, koordynacja rosyjsko-chińska odgrywa

stabilizującą rolę w sprawach światowych”. Xi Jinping

odpowiedział iż, relacje rosyjsko-chińskie „stanowią przykład

tworzenia nowego typu stosunków międzynarodowych”,

według Kremla.
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Region 
Europy Zachodniej



20 czerwca tego roku odbyła się

pierwsza tura do wyborów do władz

regionalnych we Francji. Było wiele

zaskoczeń - zaskakująco niska

frekwencja, ale nie tylko. Zaskakująco

niskie rezultaty uzyskały również

ugrupowania dominujące na

ogólnokrajowej scenie politycznej. 28

czerwca i druga tura wyborów

również nie pozostawia wątpliwości -

rządząca partia Republika w Marszu

(LREM) i skrajnie prawicowe

Zjednoczenie Narodowe (RN) mają

powody do obaw na 10 miesięcy

przed wyborami prezydenckimi.

Na początek warto byłoby króciutko

przedstawić strukturę samorządu

terytorialnego w kraju nad Sewkaną.

Regiony są największą jednostką

samorządu terytorialnego Republiki

Francuskiej i jest ich 18, a uściślając

13 dla tzw. „Francji metropolitarnej”,

tj. jej europejskiej części, wliczając w

to wyspę Korsykę oraz 5 innych,

będących francuskimi terytoriami

zamorskimi, do których to należą:

Gujana Francuska, Gwadelupa,

Martynika, Reunion oraz Majotta. 

Wybory do władz
regionalnych we

Francji
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Na początek warto byłoby króciutko
przedstawić strukturę samorządu
terytorialnego w kraju nad
Sewkaną. Regiony są największą
jednostką samorządu
terytorialnego Republiki
Francuskiej i jest ich 18, a uściślając
13 dla tzw. „Francji
metropolitarnej”, tj. jej europejskiej
części, wliczając w to wyspę
Korsykę oraz 5 innych, będących
francuskimi terytoriami zamorskimi,
do których to należą: Gujana
Francuska, Gwadelupa, Martynika,
Reunion oraz Majotta. Na czele
każdego z regionów stoi
przewodniczący regionu, natomiast
organ uchwałodawczy stanowi rada
regionalna. W przypadku
departamentu zamiast
przewodniczącego funkcjonuje
prefekt, a rolę rady regionalnej
sprawuje rada generalna. Za gminę z
kolei odpowiada mer oraz rada
gminy. Tak zatem prezentuje się
samorząd we Francji, w którym
znamy już nowy układ sił.

Pierwsza tura

Wyniki są przede wszystkim
komentowane w odniesieniu do
zbliżającej się elekcji prezydenckiej
w 2022 roku. W pierwszej turze
wyborów pobito dotychczasowy
rekord niskiej frekwencji z wyborów
do Parlamentu Europejskiego w
2009 roku, wynoszący dotąd 40,6
%. 20 lipca do urn poszło bowiem
jedynie około 33,9 % osób
uprawnionych do głosowania.
Wszystko wskazuje na to, że to
właśnie zwolennicy dwóch partii
dominujących, postanowili nie udać
się na niedzielne wybory. Obecnie
rządzący prezydent Emmanuel
Macron wzywał do mobilizacji
swoich wyborców, ponieważ jego
partia LREM w zaledwie ośmiu
regionach, a przypomnijmy, że
Francja ma ich osiemnaście, zdołała
przekroczyć próg 10 %, który
uprawnia do udziału w drugiej turze
wyborów. 

Do aktywności zachęcała również
Marine Le Pen, obecnie największa
rywalka Macrona’a w przyszłych
wyborach prezydenckich, której
partia RN liczyła na zdobycie władzy
w sześciu regionach, a po pierwszej
turze szansę na zwycięstwo
wydawała się mieć jedynie w
jedynym, w którym sytuacja nie była
również przesądzona. 

I chociaż LREM nie miała dużych
oczekiwań odnośnie do wyborów
regionalnych, a dla Macron’a musi
być to swego rodzaju klęska, wydaje
się, że nieuzasadnione narazie jest
przewidywanie na tej podstawie
porażki obecnego prezydenta w
ubieganiu się o reelekcję.

Druga tura

Odbyła się 28 czerwca i już
mniejszym zaskoczeniem była niska
frekwencja. Do urn poszło mniej niż
35 % uprawnionych do głosowania
obywateli Francji. Jednak wyniki
wydają się być równie zaskakujące.
O porażce może mówić partia Le
Pen, która nie zdobyła władzy w
żadnym z regionów, uzyskała około
20,5 % poparcia, a której liderka na
wieczorze powyborczym broniła
twierdząc, że „Dziś wieczorem nie
wygramy w żadnym z regionów
ponieważ kontrkandydaci weszli w
nienaturalne sojusze i zrobili
wszystko, co mogli, by uniemożliwić
nam wygraną i pokazanie
Francuzom, że potrafimy kierować
regionalną administracją”. 
Natomiast po drugiej turze wyborów
widać, że głosowanie przyniosło
zwycięstwo tym, którzy już
sprawowali władzę w regionach:
Republikanom (LR) i ich sojusznikom
oraz sojuszowi lewicy ok. 38 % na
poziomie krajowym, natomiast Partii
Socjalistycznej (PS) i ekologom 34,5
% na poziomie krajowym, co
potwierdza umocowanie
tradycyjnych partii na poziomie
regionalnym. 

Może to być też znak, jak twierdzą
francuskie media, odbudowywania
znaczenia prawicy, druga tura
przyniosła bowiem sukces politykom
francuskiej prawicy, to znaczy
Xavierowi Betrandowi, Jacquesowi
Chiraca oraz Nicolasowi
Sarkozy’emu, który to potwierdził
swoją silna pozycje przed wyborami
prezydenckimi. 

Centroprawicy udało się objąć
władzę w 8 z regionów i zdobyć
niecałe 38% poparcia w skali kraju
po drugiej turze. Co istotne, w
niektórych z tych regionów gauliści
obronili swój stan posiadania,
ponieważ doszło do reelekcji. Tak
stało się między innymi w regionie
Auvergne-Rhône-Alpes, gdzie
stanowisko przewodniczącego
regionu zachował Laurent
Wauquiez - były przewodniczący
Republikanów oraz w regionie
Hauts-de-France, gdzie reelekcję
uzyskał Xavier Bertrand, który
prawdopodobnie okaże się
kandydatem tej partii na prezydenta
Francji w nadchodzących wyborach
prezydenckich.

Demokracja w kryzysie?

Bez względu na sympatie polityczne
zaniepokojenie może budzić
rekordowo niska frekwencja w
wyborach, która ukształtowała się
na poziomie niższym niż 35%.
Wyjątkowo słaba frekwencja
prowadzi także do rozważań nad
stanem demokracji we Francji, która
może oznaczać nie problem
partyjny, ale właśnie jako problem
samej francuskiej demokracji.

Źródła:
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porazka-ugrupowan-le-pen-i-macrona-sukces-
republikanow/
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republikanie.html

https://wyborcza.pl/7,75399,27261277,wybory-
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ROZDARCIE HISZPANII
 A N N A  P Y R E K

„Katalonio, Katalończycy, kochamy was!” - powiedział

premier Hiszpanii Pedro Sanchez podczas przemówienia

w Barcelonie. Za jego plecami znajdowały się flagi

Hiszpanii, Katalonii oraz Unii Europejskiej, a sam w imię

zgody i pojednania narodowego zapowiadał ułaskawienie

katalońskich separatystów.

Na przekór

W 2019 roku Hiszpański Sąd Najwyższy skazał

separatystów na kary od 9 do 13 lat więzienia, pod

zarzutem “wszczęcia rebelii i podburzania do niej”, a

także “defraudacji środków publicznych” Rok później Sąd

ogłosił jednomyślnie, że ułaskawienie nie powinno być

wobec skazanych orzeczone, ponieważ “wyroki nie

spełniły celu, a skazani nie okazali skruchy. Zapowiadają,

że nadal będą burzyć filary demokratycznego współżycia,

zachęcać do łamania porządku konstytucyjnego prawa,

jednostronnego odebrania suwerenności obywatelom

Hiszpanii oraz narzucać swoje przekonania reszcie

obywateli.” Zaskarżone do Europejskiego Trybunału Praw

Człowieka w Strasburgu wyroki zostały podtrzymane.

Również premier poparł orzeczenie sądu. Sytuacja

wydaje diametralnie się zmienić, ponieważ w czerwcu

2021 roku, bez poparcia obywateli czy nawet własnej

partii Pedro Sanchez głosił coś zgoła przeciwnego, czego

wyrazem jest wydany 22 czerwca akt ułaskawienia wobec

dziewiątki byłych członków lokalnego katalońskiego

rządu, którzy w 2017 roku zorganizowali, nielegalne z

punktu widzenia Madrytu, referendum dotyczącego

niepodległości Katalonii. Akt ułaskawienia obejmuje

jedynie tych członków katalońskiego rządu, którzy nie

uciekli. 
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„Nie oczekuję, że Ci, którzy pragną niepodległości,

zmienią zdanie, ale liczę na to, że zrozumieją, że nie

ma innej drogi niż droga poszanowania prawa”„Aby

doszło do zgody, ktoś musi zrobić pierwszy krok. Tym

razem będzie to rząd Hiszpanii. Społeczny koszt

podtrzymywania konfliktu jest zbyt wysoki” –

powiedział hiszpański premier w barcelońskiej

operze. 

Reakcja 

13 czerwca również obywatele Hiszpanii wyrazili swój

protest wobec decyzji premiera. Na manifestacji w

Madrycie pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Nie

jest to zadziwiające wobec faktu, że ok. 60 %

Hiszpanów jest przeciwko ułaskawieniu, zaledwie 25

% za, a reszta nie wie co na ten tematy myśleć. Sama

manifestacja zwołana została przez stowarzyszenie

“Unia 78” (na cześć uchwalonej 1978 roku hiszpańskiej

konstytucji), które przekonuje, że wzrost nastrojów

separatystycznych jest zagrożeniem dla

konstytucyjnej jedności kraju. Protestujący uważają,

że premier planuje “sprzedać” integralność

terytorialną Hiszpanii w zamian za głosy katalońskich

separatystów. Sancheza krytykują zgodnie politycy

zarówno partii Ciudadanos, Partii Ludowej, partii Vox,

a nawet część polityków z jego własnej Partii

Socjalistycznej i Robotniczej. Ponad to obecnie ponad

połowa Katalończyków nie popiera obecnie

niepodległości, a opozycyjne partie zapowiedziały, że

zaskarżą ułaskawienie do Sądu Najwyższego. 



Co więcej, separatyści zlekceważyli akt łaski premiera, mówiąc,

że nie zrezygnują z dążenia do stworzenia niepodległego

państwa, a sami zainteresowani zbojkotowali wystąpienie

premiera, ponieważ nacjonalistyczny rząd Generalitat w

Barcelonie oraz wszyscy ważni nacjonalistyczni przywódcy

parlamentarni nie pojawili się na nim, pomimo zaproszeń.

Źródła:

https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/hiszpania-madryt-katalonia-separatyzm-

puigdemont-vox-unia-78-regionalizmy-sanchez-psoe/

https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/hiszpania-premier-oglasza-ulaskawienie-liderow-

ruchu-niepodleglosciowego-w-katalonii/

https://wyborcza.pl/7,75399,27235472,hiszpania-premier-sanchez-ulaskawil-katalonskich-

przywodcow.html
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ROLNICY PROTESTUJĄ
 

B A R T Ł O M I E J  F I S Z E R

Rolnicy w Irlandii protestowali na ulicach przeciwko założeniom Wspólnej Polityki Rolnej i forsowanych przez

rząd ustawowych regulacjach, dotyczących ochrony klimatu i środowiska. Traktory i maszyny rolnicze

blokowały ruch w centrach 30 miast - donoszą zagraniczne media. Demonstracje zorganizowało
Stowarzyszenie Rolników Irlandzkich (IFA). 

Prezes IFA Tim Cullinan powiedział, że rolnicy popierają ochronę klimatu, ale ambitne cele i strategie

realizowane na szczeblu europejskim i krajowym nie zostały należycie przeanalizowane pod kątem skutków

ekonomicznych i społecznych dla rolników i obszarów wiejskich.Irlandzcy rolnicy w proponowanych przez UE

i krajowy rząd przepisach i programach dostrzegają podwójne zagrożenie dla dalszej egzystencji swoich

gospodarstw i funkcjonowania całego sektora rolnego.

Szef stowarzyszenia skrytykował również UE twierdząc, że ta chce sfinansować z kieszeni rolników działania

na rzecz ochrony środowiska. Wezwał rząd do zapewnienia maksymalnej elastyczności działania w ramach

WPR oraz przekazania 1,5 mld euro z podatku węglowego na finansowanie działańśrodowiskowych.

Źródło:

https://www.farmer.pl/fakty/unia-europejska/protesty-rolnikow-w-irlandii,108237.html
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Portugalia stała się pierwszym państwem, którego Krajowy Plan Odbudowy uzyskał aprobatę Komisji

Europejskiej. ,, KPO spełnia wszystkie kryteria, które wspólnie ustaliliśmy”, oceniła przewodnicząca KE Ursula

von der Leyen po spotkaniu w Lizbonie z premierem Portugalii António Costą. Stwierdziła też, że plan „bez

wątpienia przyczyni się do głębokiej transformacji w portugalskiej gospodarce”. 

W ramach przyjętego w ubiegłym roku Funduszu Odbudowy „Next Generation EU”, mającego na celu

wsparcie gospodarcze państw UE po pandemii koronawirusa, Portugalii do 2026 r. przypada 13,9 mld euro w

bezzwrotnych grantach i 2,7 mld w formie niskooprocentowanych pożyczek.Portugalia była w kwietniu

pierwszym krajem, który dostarczył do Brukseli Krajowy Plan Odbudowy. Sporządzenie dokumentu było
obligatoryjne dla wszystkich państw UE i stanowiło warunek udzielenia przewidzianych funduszy z „Next

Generation EU”.

Portugalia planuje przekazać ok. 5 mld euro z Funduszu przedsiębiorstwom, zwłaszcza na wspieranie

innowacji, zmiany modelu produkcji na bardziej przyjazny dla środowiska oraz cyfryzację. Spora część
przydzielonych Lizbonie środków ma też trafić na służbę zdrowia, mieszkania socjalne i infrastrukturę.

Źródło:

https://www.euractiv.pl/section/gospodarka/news/ke-portugalia-kpo-plan-odbudowy-pandemia-

koronawirus-gospodarka-costa/

KRAJOWY PLAN
ODBUDOWY PORTUGALII

ZATWIERDZONY
 B A R T Ł O M I E J  F I S Z E R
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KONTRWYWIAD Z
WIĘKSZYMI

UPRAWNIENIAMI
 

B A R T Ł O M I E J  F I S Z E R

Bundestag zatwierdził ustawę, która wyraźnie zezwala na nadzór telekomunikacyjny nad źródłami niektórych

aplikacji, takich jak na przykład Whatsapp. Projekt ustawy mówi, że dzięki temu „sprawcy nie mogą już
technicznie uniknąć wykrycia poprzez wybór środków komunikacji". Nowe prawo ma również rozszerzyć i

usprawnić monitorowanie nadzoru telekomunikacyjnego przez tzw. komisję G10. Aby lepiej zwalczać
prawicowy ekstremizm, rozszerzone zostaną możliwości obserwowania poszczególnych osób.

W ramach funkcji wczesnego ostrzegania Federalny Urząd Ochrony Konstytucji powinien „w obliczu

wybuchowych procesów radykalizacji jednostek móc lepiej przyjrzeć się ekstremistom już w okresie

poprzedzającym działania zbrojne", stwierdza projekt ustawy. Autorzy zaznaczyli, że nabiera to szczególnego

znaczenia po zamachach z Halle i Hanau.

BfV i federalne ministerstwo spraw wewnętrznych zaznaczyły, że rozszerzenie uprawnień dotyczących

nadzoru telekomunikacyjnego jest dostosowaniem prawa do nowych technologii. Regulacje odpowiadały
rzeczywistości sprzed upowszechnienia się internetu, gdy wystarczyło prowadzić podsłuch stacjonarnych linii

telefonicznych - argumentowano.

Projekt wzbudził duże kontrowersje w samej rządzącej Niemcami koalicji - pisze dpa. "Ekstremiści i terroryści

nie rozmawiają już ze sobą przez telefon, nie piszą do siebie SMS-ów, ale używają szyfrowanych

komunikatorów" - przekonywał deputowany SPD Uli Groetsch. Przewodnicząca SPD Saskia Esken dzień
wcześniej dała do zrozumienia we wpisie na Twitterze, że sprzeciwia się reformie. Nowe uprawnienia służb

krytykują także partie opozycyjne - Zieloni, Lewica i FDP - które uznają je za zbyt daleko idące i naruszające

prawa obywatelskie. Zwracają także uwagę na "wysoką problematyczność" konstytucyjności tych rozwiązań.

Źródła:

https://www.dw.com/pl/niemcy-wi%C4%99cej-uprawnie%C5%84-dla-kontrwywiadu/a-57849488

https://radio.opole.pl/104,437339,niemcy-kontrwywiad-bedzie-mial-dostep-do-komunik
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KRÓL SKRYTYKOWANY
 

Minister sprawiedliwości Holandii skrytykował króla Willema-Alexandra za nieprzestrzeganie dystansu

sanitarnego. Przed meczem piłkarskim Austria-Holandia monarcha pojawił się w centrum Hagi. Media obiegły
fotografie króla ściskającego ręce kibiców i nieprzestrzegającego półtorametrowego dystansu. ,,Wszyscy

musimy przestrzegać obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią, nawet członkowie rodziny

królewskiej’’ – powiedział minister sprawiedliwości Holandii Ferd Grappenhaus. 

Stanowisko w sprawie zachowania króla wyrazili także minister zdrowia i minister opieki medycznej. ,,Zasady

istnieją z jakiegoś powodu i ich przestrzeganie jest wspólną odpowiedzialnością’’– stwierdziła cytowana

przez gazetę minister. Bardziej dyplomatyczny był szef resortu zdrowia Hugo de Jonge, który powiedział
dziennikowi, że nie widział tych zdjęć, ale "byłoby dobrze, gdyby każdy zachowywał dystans 1,5 metra".

W obronie monarchy stanął natomiast lider populistycznej partii PVV. "METRO" cytuje słowa Geerta

Wildersa: ,,Pandemia koronawirusa już się skończyła, a król dał dobry przykład, bo prawdopodobieństwo

zakażenia na zewnątrz jest prawie zerowe’’.

To nie pierwsza „koronowa wpadka”. Rok temu holenderskie media dosłownie „zjadły” rodzinę królewską, gdy

ta zdecydowała się na kilkudniowy wyjazd wakacyjny do Grecji. Ludzie uważali, że monarcha zostawił swój

naród. Presja była tak duża, iż władca musiał wracać w trybie natychmiastowym do ojczyzny.

Źródła: 

https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-w-holandii-krol-willem-alexander-krytykowany-za-lamanie-restrykcji-

5125237

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/po-meczu-minister-krytykuje-kr%C3%B3la-wilhelma-

alexandra/ar-AALbans

https://glospolski.nl/ministrowie-karca-krola-za-spoufalanie-sie-z-ludem/
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Po próbach przeprowadzanych

przez ponad 20 lat i po

ponadrocznych dyskusjach, 4

listopada 2020 roku Izba

Deputowanych (Camera dei

Deputati), niższa izba włoskiego

parlamentu uchwaliła prawo,

nazywane od nazwiska jednego z

autorów projektu posła Alessandra

Zana, Prawem Zana.

Prawo Zana

Prawo Zana, w zamierzeniu autorów

ma walczyć z szerzeniem nienawiści

wobec osób nieheteronormatywnych.

Modyfikuje ono już istniejące przepisy

uznające za przestępstwo właśnie

szerzenie nienawiści, podżeganie do

przemocy z powodów rasowych,

narodowych czy religijnych,

rozszerzając ten katalog o

dyskryminację z powodu orientacji

seksualnej lub niepełnosprawności.

 

“Obrona
swobód’?
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Przed przegłosowaniem prawa, w trwających

rok dyskusjach przeciwnicy przekonywali, że

jest ono atakiem na wolność

światopoglądową, wnioskując o

dopuszczalność homofobii jeżeli zachodzi “w

środowisku rodzinnym lub kręgu

krewniaczym” a najdalej posunęła się patria

Braci Włoskich próbując wprowadzić

poprawkę, według której prawo o

sankcjonowaniu zachowań homofobicznych

nie dotyczyło “stowarzyszeń, ruchów i grup,

których celem jest promowanie rodziny, osób

które takich zachowaniach kierują się

względami kulturalnymi lub religijnymi, osób

próbujących “leczyć” nieheteronormatywnych

podczas “terapii naprawczych” natury

religijnej, a także w środowiskach

uniwersyteckich, szkołach podstawowych i

średnich, czy też na konwencjach zwanych

“światowymi kongresami rodzin”. 

Zwolennicy chcieli żeby kraj był bardziej

cywilizowany i tolerancyjny. Jednak pomimo

nadziei tych ostatnich na to, że

przegłosowanie ustawy w izbie wyższej będzie

jedynie formalnością, okazało się to znacznie

trudniejsze.

Prawica ramię w ramię z Watykanem

Prawica i w izbie wyższej starała się

zablokować Prawo Zana, przedłużając prace

nad projektem oraz przedkładając poprawki

będące zaprzeczeniem zaakceptowanego w

Izbie Deputowanych prawa.
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Gdy prawica wyczerpała wszystkie dostępne

środki, do sprawy włączył się Watykan.

Dodatkowo w zupełnie bezprecedensowy

sposób, bowiem Sekretariat Stanu Stolicy

Apostolskiej, kierowany przez kardynała Paula

Richarda Gallaghera, w dniu 17 czerwca złożył

do włoskiej ambasady w Watykanie “notę

werbalną” zawierającą propozycję

wprowadzenia zmian w projekcie. Jest to o tyle

wyjątkowe, ponieważ nigdy dotąd Watykan nie

interweniował za pomocą tego środka, którego

celem ma być zaproszenie do dialogu, aby

Kościół mógł nadal swobodnie prowadzić swoją

działalność duszpasterską, edukacyjną i

społeczną. 

Z noty wynika, że ustawa mogłaby mieć

negatywny wpływ na swobody

zagwarantowane Kościołowi i wiernym przez

tzw. traktaty laterańskie, czyli konkordat,

podpisany w 1929 roku, za czasów

faszystowskich Włoch kierowanych przez

Benita Mussoliniego. Watykan odnosi się

również do przewidzianego w projekcie

Narodowego Dnia Walki z Homofobią, w

którym szkoły będą miały obowiązek

organizowania wykładów dotyczących

homofobii i tolerancji. Sekretariat Stanu Stolicy

Apostolskie domaga się, aby z tego obowiązku

zwolniono szkoły katolickie. Watykan uważa

również, że prawo przeciw homofobii ogólnie

zagroziłoby „wolności myśli" wspólnoty

katolickiej, ponieważ projekt zakłada, że

dyskryminowanie ze względu na płeć będzie

karane, tak jak akty dyskryminacyjne ze

względu na wyznanie i pochodzenie. Grozi za

to do 4 lat pozbawienia wolności.



Co na to papież?

Postawa Kościoła rzuca cień na wizerunek papieża Franciszka jako papieża

otwartego, ja wspomina Mattia Ferraresi, wicenaczelny liberalnego dziennika

“Domani” - „Jednoznacznie wrogie stanowisko Watykanu wobec ustawy jest

definitywnym rozczarowaniem dla tych, którzy przez lata uparcie wierzyli i

rozpowszechniali opowieść o papieżu otwartym, zaangażowanym w dostrojenie

Kościoła katolickiego do ducha współczesności"

Premier Włoch zapowiedział, że wkrótce odniesie się do żądań Watykanu.

Zaznaczył jednak, że „Jesteśmy państwem świeckim, a nie religijnym. Parlament

może swobodnie dyskutować i tworzyć prawa”. Przewiduje się, że przyjmie on

pozycję mediatora, z jednej strony powinien bowiem bronić niezależności

włoskiego parlamentu, a z drugiej zachęcić do wzięcia pod uwagę zastrzeżeń

Watykanu, z którym Włochy posiadają formalne relacje potwierdzone

konkordatem i konstytucją.

Warto wspomnieć, że Włochy dołączyły w czerwcu do innych państw Unii

Europejskiej, popierając oświadczenie potępiające węgierskie ustawodawstwo

przeciwne osobom LGBTQIA+.

Źródła:

https://wyborcza.pl/7,75399,26480521,nizsza-izba-wloskiego-parlamentu-zdecydowala-homofobia-staje.html

https://wyborcza.pl/7,75399,27238735,wloskie-prawo-przeciw-homofobii-watykan-zada-zmian-w-projekcie.html

https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/lgbt-wlochy-mario-draghi-watykan-konkordat-prawo-zana/
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Zaczął się 21 czerwca, kiedy to po raz
pierwszy w historii, premier Szwecji został
odwołany ze swojego stanowiska przez
parlament dzięki wotum nieufności. Stefan
Loefven jeszcze przez tydzień pełnił funkcję
szefa rządu, żeby 28 czerwca oficjalnie poddać
się do dymisji. Co to oznacza?

Smutny dzień dla premiera

Nikt nie spodziewał się, co przyniesie 21
czerwca. Formalnie, prawicowe ugrupowanie
Szwedzcy Demokraci złożyło wniosek o
wotum nieufności wobec Loefvena, lecz
poparła go również centroprawicowa
Umiarkowana Partia Koalicyjna,
Chrześcijańscy Demokraci oraz Partia Lewicy,
a za samym odwołaniem opowiedziała się
większość, to znaczy 181 z 349
deputowanych. Do odwołania rządu
potrzebne było 175 głosów. Za rządem
opowiedziała się Partia Robotnicza -
Socjaldemokraci, koalicyjna Partia Ochrony
Środowiska - Zielonych i Liberałów. Poparcie
wyraziła również Partia Centrum, która jest
poza rządem, ale to od niej wyszedł pomysł
reformy czynszów. 

Taki wynik dawał Loefven’ owi dwie
możliwości: w ciągu tygodnia ustąpić lub
rozpisać przedterminowe wybory.
Dotychczasowy premier, który swój urząd
piastował przez dwie kadencje od 2014 roku,
zdecydował się na pierwsze rozwiązanie, a
poddając się tydzień później do dymisji,
podkreślił, że przedterminowe wybory nie
mogą odbyć się ze względu na pandemię,
ponieważ „Dobro Szwecji jest najważniejsze i
nie możemy teraz prowadzić gry, wciąż mamy
pandemię. 

Nie wiemy jak jesienią będzie wyglądać sytuacja
epidemiczna”. Jednak w tym momencie
inicjatywa przechodzi w ręce marszałka
Riksdagu, który zadecyduje komu powierzyć
misję stworzenia rządu.

Powód?

Powodem takiej decyzji parlamentu ma być
liberalna reforma, która przewiduje
urynkowienie czynszów w nowym budownictwie.
Projekt ustawy został uzgodniony przez rząd z
Partią Centrum oraz Liberałami. Miał on zmieniać
rynek najmu mieszkań, poprzez wprowadzenie
opłat czynszowych, których wysokość była by
negocjowana pomiędzy właścicielami a
najemcami. System miałby obowiązywać w
nowym budownictwie, to znaczy w mieszkaniach
wybudowanych po 2022 roku. Uzasadnieniem
dla ustawy jest fakt, że “Ceny nieruchomości na
całym świecie szybują do poziomu niewidzianego
od czasu sprzed kryzysu finansowego w 2008 r. A
jak wyliczył niedawno Bloomberg Economics,
Nowa Zelandia, Kanada i właśnie Szwecja są
najbardziej „przegrzanymi” rynkami
mieszkaniowymi na świecie.” 

W weekend poprzedzający głosowanie trwały
negocjacje między rządem a Lewicą, a jej liderka
Nooshi Dagostar stwierdziła, że dotychczasowy
premier, upierając się przy projekcie nie dał
wyboru jej partii, a tym samym ponosi on
odpowiedzialność za upadek swojego rządu.
Natomiast Szwedzcy Demokraci, partia która
złożyła wniosek o wotum nieufności
przekonywała, że rząd Lofven’a powinien upaść,
a nawet, żę “jest tak słaby, że nigdy nie powinien
powstać”. 

SZWEDZKI KRYZYS
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Wydaje się jednak, że punkt ciężkości leży w innym miejscu, ponieważ pomimo tych

głosów, problemem jest fakt, że kolejne wybory mogą również nie przynieść

jednoznacznego wyboru większościowego rządu. Co więcej 1 lipca Ulf Kristersson,

szef Umiarkowanej partii koalicyjnej - największego opozycyjnego ugrupowania w

parlamencie, miał podjąć próbę stworzenia rządu, jednak po kilku godzinach

zrezygnował, a misja została powierzona nikomu innemu jak dotychczasowemu

premierowi - Stefan’ovi Loefen’ovi.
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https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/szwecja-lewica-prawica-rzad-stefan-loefven-riksdag/

https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/szwecja-rzad-parlament-kristersson-lofven-norlen/
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