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ESTONIA WOBEC AGRESJI ROSJI NA
UKRAINĘ
OSKAR LUDWICZAK
Kontekst historyczny.
Estonia to państwo bałtyckie leżące w północno-wschodniej części Europy. Współcześnie
Estonia, jak i inne państwa bałtyckie i Europy Środkowo-Wschodniej, jest zagrożona przez
rosyjski imperializm. Nie da się zrozumieć obaw Estończyków nie znając ich historii. Państwo
estońskie uzyskało niepodległość w wynik wojny toczącej się w latach 1918-1920. Estończycy
walczyli z bolszewikami oraz Niemcami bałtyckimi. Już od pierwszych lat jej istnienia los
Estonii związany był z jej wschodnim sąsiadem. Ostatecznie Estończyc,y dzięki swojemu
czynowi zbrojnemu, nie pozwolili na włączenie swojego młodego kraju do Rosji Sowieckiej.
W 1924 r. doszło do powstania komunistycznego w Tallinnie, które było inspirowane przez
ZSRR. W 1934 r. urząd premiera objął Konstantin Päts. Podczas jego rządów Estonia stała się
krajem autorytarnym. 28 września 1939 r. Estonia wyraziła zgodę na stacjonowanie na
swoim terytorium Armii Czerwonej. 17 czerwca 1940 r. Sowieci wkroczyli do Estonii, a 6
sierpnia tego roku kraj został oficjalnie włączony do ZSRR. Śmierć z rąk Sowietów poniosło
kilkanaście tysięcy Estończyków. W 1941 r. doszło do masowych deportacji Estończyków w
głąb Związku Sowieckiego. 22 czerwca 1942 r. wojska niemieckie wkroczyły do Estonii, co
spotkało się z pozytywną reakcją większości społeczeństwa. Jednocześnie trzeba wspomnieć
o istnieniu estońskiego ruchu oporu, który jednak nie był tak liczny i dynamiczny, jak w
innych krajach europejskich.
W 1944 r. Estonia została ponownie zajęta przez Sowietów. W drugiej połowie lat
czterdziestych działał tam antysowiecki ruch oporu tzw. Leśni Bracia. Na emigracji działał
estoński rząd, który przeciwstawiał się aneksji kraju przez ZSRR. Przez lata zimnej wojny w
kraju dochodziło do licznych wystąpień przeciwko władzy ZSRR. Estończycy bronili swojej
kultury narodowej („List 40” przeciwko zmasowanej rusyfikacji).
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Jednocześnie trzeba wspomnieć o tym, że okres zimnej wojny to okres masowego napływu
osadników rosyjskich na te tereny, co radykalnie zmieniło stosunki demograficzne w tym
kraju. W marcu 1991 r. 78% mieszkańców poparło w referendum niepodległość państwa. 6
września 1991 r. ZSRR uznało niepodległość Estonii.
Niezwykle ważnym okresem reformującym były lata 1996-1999. Lata te nazywane są tzw.
„tygrysim skokiem”. Doszło wówczas do zwiększenia dostępu do Internetu oraz do
podniesienia umiejętności cyfrowych społeczeństwa estońskiego. Umiejętności w tym
zakresie są dzisiaj znakiem rozpoznawczym państwa, a jej cybersłużby są cenione na całym
świecie. Estonia, jak i inne państwa bałtyckie, jest członkiem Unii Europejskiej i NATO.
Współcześnie dużą liczbę mieszkańców stanowią Rosjanie, co rodzi obawy użycia tego faktu
w wojnie hybrydowej prowadzonej przez Federację Rosyjską.
Estończycy wobec inwazji rosyjskiej na Ukrainę.
Po inwazji Rosji na Ukrainę w Estonii wzmogła się dezinformacja kierowana przez Kreml. W
nadbałtyckim kraju, w którym jedna trzecia mieszkańców mówi tylko po rosyjsku,
organizowane są manifestacje poparcia dla Putina. Wojenna narracja Kremla pada tu na
podatny grunt. Z prorosyjskimi przekazami walczy estoński rząd i grupy obywateli. Władze
estońskie próbowały przeprowadzić akcje demontażu pomników powstałych w okresie
komunistycznym. Spotkało się to z manifestacjami zwolenników pozostania takowych
pomników w przestrzeni publicznej.
Walka informacyjna odbywa się również w sferze cyfrowej. Na grupach facebookowych,
skupiających mieszkańców Tallinna pojawiają się liczne posty wspierające inwazję Federacji
Rosyjskiej. W jednym z postów nazwano ukraińskie miasto Sumy „gniazdem faszystów”. W
mieście Kohtla-Järve, które jest zamieszkane w większości przez osoby rosyjskojęzyczne
grupa uczniów obcięła sobie włosy tak, aby na głowach była widoczna litera „Z” (symbol ten
jest używany przez rosyjskie wojska w trakcie inwazji na Ukrainę). Zdaniem ekspertów
dezinformacja prowadzona przez Kreml trafia na podatny grunt wśród rosyjskojęzycznej
części mieszkańców Estonii, co może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa
państwa.
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Władze wojskowe i cywilne Estonii wyrażają zaniepokojenie, że Rosja może przeprowadzić
atak pod przykrywką interesów 300 tysięcy rosyjskojęzycznych mieszkańców państwa z 1,3
milionową

populacją.
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Międzynarodowego Centrum Obrony i Bezpieczeństwa z siedzibą w Tallinie powiedział, że
„spójność społeczna jest jednym z warunków wstępnych, aby naród był silny i odporny na
zewnętrzne naciski. Nie wystarczy posiadanie dużej siły militarnej, jak siły NATO.
Społeczeństwo nie może być podzielone”. Estoński rząd jest aktywny w walce z
dezinformacją.
W 2015 r. uruchomiona została publiczna stacja ETV+, która stała się popularnym kanałem
dla rosyjskojęzycznych mieszkańców. Dzień po inwazji na Ukrainę Estonia zablokowała
cztery rosyjskie stacje i jedną białoruską, nadające programy w tym nadbałtyckim kraju. W
marcu tego roku estońskie ministerstwo spraw zagranicznych wydaliło trzech pracowników
ambasady rosyjskiej za "podważanie bezpieczeństwa Estonii i szerzenie propagandy
uzasadniającej działania wojskowe Rosji".
Po inwazji rosyjskiej, do Estonii zostały skierowane wojska brytyjskie. Agencja informacyjna
EFE opublikowała w piątek 25 lutego nagranie z przejazdu walijskiej kolumny ciężkiego
sprzętu, który poruszał się drogą E67 nieopodal miejscowości Liepupe na Łotwie w kierunku
Estonii. Wielka Brytania zdecydowała się podwoić tam liczebność swoich sił, wysyłając
dodatkowy sprzęt i żołnierzy.
24 marca tego roku przewodniczący parlamentów z Estonii, Łotwy i Litwy spotkali się w
Kijowie

z

prezydentem

Ukrainy

Wołodymyrem

Zełenskim.

Estonię
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przewodniczący Rigiikogu (estoński parlament) Juri Ratas. Prezydent Ukrainy podziękował
gościom za to, że państwa bałtyckie są od początku konfliktu z Ukrainą. Powiedział również,
że Ukraińcy najbardziej ufają państwom bałtyckim i Polsce.
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Premier Estonii Kaja Kallas powiedziała podczas wywiadu udzielonemu amerykańskiej stacji
CNN, że „Putin nie może wygrać wojny w Ukrainie”. Dodała również, że rozmieszczenie sił
NATO w Ukrainie wymaga pokoju. Wypowiedź ta odnosiła się do propozycji złożonej przez
wicepremiera Kaczyńskiego podczas wizyty w Kijowie. Premier powiedziała, że celem NATO
musi być zakończenie wojny za pomocą „inteligentnego powstrzymywania”, co oznaczałoby
przejście od odstraszania do bezpiecznej postawy obronnej.
Wymagałoby to współpracy międzynarodowej w celu wzajemnego wzmocnienia zdolności
obronnych. Premier Kallas wspominała również, że do przeciwstawienia się Rosji potrzeba
współdziałania całej Europy, a jej izolacja musi odbywać się na wszystkich możliwych
poziomach. Jej zdaniem najpierw trzeba osiągnąć pokój, aby móc go utrzymać.
Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa stwierdziła, że „na nasz kraj wylewa się
gnojowica kłamstw, oszczerstw i fałszerstw”. Po czym dodała, że w awangardzie takich
antyrosyjskich stwierdzeń prym wiodą trzy państwa bałtyckie. Zacharowa stwierdza, że na
Litwie, Łotwie i w Estonii, dyplomaci z Rosji mają mieć rzekome problemy z chuliganami.
Konkretnie mają oni według Zacharowej padać ofiarami wybryków chuligańskich. Kończąc,
ostrzegła Wilno, Rygę i Tallinn odnośnie ich odpowiedzialności za konsekwencje
„antyrosyjskiej psychozy”. Ta wypowiedź w kontekście napaści Rosji na Ukrainę może
stwarzać realne poczucie zagrożenia w państwach bałtyckich.
Sytuacja na wschodzie Europy jest rozwojowa, wojna w Ukrainie wciąż trwa i nie wiadomo,
kiedy oraz jak się zakończy. Kluczowym dla Estonii, jak i innych państw bałtyckich jest
jedność i stanowcze działanie Unii Europejskiej oraz NATO. Brak stanowczości i jedności
Europy oraz sojuszu transatlantyckiego może doprowadzić do zwycięstwa Rosji w wojnie z
Ukrainą. Jednak porażka Ukrainy może mieć znacznie szerszy wymiar, gdyż będzie ona
oznaczała porażkę całego zachodniego świata w sensie strategicznym i moralnym.
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SERBIA W OBLICZU KONFLIKTU W
UKRAINIE
KACPER KOZŁOWSKI
W obliczu konfliktu w Ukrainie, Serbowie niechętnie opowiedzieli się za potępieniem agresji
Rosjan. Sytuacja jest bardziej skomplikowana niż nam się wydaje- Serbowie mają mocno
zakorzenioną rusofilię, która znajduje swoje uzasadnienie na gruncie historycznym.
Analiza sytuacji.
W kwietniu w Serbii odbędą się wybory prezydenckie, których zdecydowanym faworytem
jest obecny prezydent Aleksander Vucic. Jego neutralna postawa mająca na celu zjednanie
sobie większych i mniejszych serbskich rusofilów jest uzasadniona utrzymaniem władzy.
Warto postawić sobie pytanie czy Serbia właściwie ma szansę na dalszy balans pomiędzy
Moskwą a Brukselą, która też jest obiektem zainteresowań serbskich polityków. Mimo
wszystko, zaistniała sytuacja w Ukrainie mocno komplikuje możliwości Serbii na arenie
międzynarodowej.
Serbowie trzymają Zachód na dystans.
Serbowie podchodzą z dużym dystansem do politycznego Zachodu. Bombardowania
Belgradu z 1999 roku przez NATO są podstawą braku zaufania wielu wyborców, dlatego też
opcje prozachodnie zjednoczonej opozycji pozostają w mniejszości. Rosja w obliczu konfliktu
Serbii z Kosowem wsparła tych pierwszych, sukcesywnie popierając ich na arenie
międzynarodowej w późniejszych latach. Ponadto, Serbowie pamiętający tereny Jugosławii,
obwiniają Zachód o podsycanie ruchów separatystycznych, dlatego tak mocno zakorzeniona
niechęć, wynikająca z kreowanej propagandy, jest zrozumiała. Dla Serbii od wielu lat
priorytetem politycznym jest unormowanie sytuacji z Kosowem, stąd pojawianie się
rosyjskich zapędów, szczególnie u elit, które dodatkowo cenią Rosję jako partnera
biznesowego.
Postawa w obliczu konfliktu.
Serbia zachowała wspomnianą bezstronność, na którą, poza politykami, naciskało
społeczeństwo. Trudno się dziwić- Rosja była obrońcą serbskich interesów. Dodatkowo,
warto zaznaczyć, iż serbska gospodarka uzależniona jest w ponad 4% od Rosji, a od kiedy
powstał konflikt prawdopodobnie nawet bardziej (zwiększona została ilość transportów z i
do Rosji, jak podaje Air Serbia).
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Innym kluczowym aspektem serbskiej reakcji jest całkowita zależność energetyczna od Rosji.
Do tej pory, ze względu na przyjazne kontakty z Rosją, Serbia, w stosunku do innych krajów,
otrzymywała gaz w bardzo korzystnej cenie.
Z drugiej strony, neutralność Serbów wynika z chęci akcesji do Unii Europejskiej. Pojawia się
więc konflikt- z jednej strony prorosyjskie społeczeństwo, politycy i elity robiące interesy z
Rosją, z drugiej - położenie geograficzne i możliwe korzyści płynące z dołączenia do UE.
Bruksela jasno wyraziła swoją postawę wobec Rosji, jednocześnie krytykując państwa
kandydujące, które powinny zajmować takie samo stanowisko w ramach zasady
solidarności z UE. Serbia podeszła jednak do tematu mocno dyplomatycznie, starając się
wyciągnąć dla siebie jak najwięcej korzyści z zaistniałej sytuacji. Faktem jest, iż Serbia
poparła rezolucję ONZ, która potępiła agresję Rosji na Ukrainę, jednak w oficjalnym
oświadczeniu serbskiego MSZ nie znalazło się słowo o agresorze, a tylko i wyłącznie o
integralności Ukrainy. Mimo to, poza poparciem rezolucji, Serbia nie nałożyła, ani

nie

poparła sankcji nałożonych na Moskwę, a co ważniejsze- rozszerzyła swój handel z Rosją.
Przyszłość polityczna Bałkanów.
W obliczu konfliktu Serbowie mogą stracić coś bardzo ważnego- cenionego sojusznika, który
popierał ich stosunek względem Kosowa, a także cenił integralność Serbii. W obecnej
sytuacji polityka zagraniczna Rosji będzie skupiała się przede wszystkim na konflikcie
zbrojnym w Ukrainie, a nie na gaszeniu pożarów u sojuszników w innych częściach globu.
Mimo chęci akcesji Serbii do UE, dalej pozostają nieuregulowane kwestie granic, a konflikt z
Kosowem sinusoidalnie przybiera na wadze i traci. Obecna sytuacja na arenie
międzynarodowej może być z jednej strony zagrożeniem, bo Serbia może stracić cenne
rosyjskie poparcie, z drugiej jednak strony może być szansą, na którą wielu z nas nie chce
liczyć. Potencjalna wygrana Rosjan w Ukrainie może zbudzić nowy konflikt na Bałkanach,
szczególnie patrząc na rosnące w siłę ruchy mniejszości serbskich w Kosowie, na Bośni i
Hercegowinie
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w
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międzynarodowych i chęć budowy przez nią bazy NATO, jest mocno nie na rękę Serbii i
może budzić dalsze spory i kontrowersje. W perspektywie czasu, nałożone sankcje na Rosję
mogą być dla Serbii sygnałem, że warto zbliżyć się do Zachodu. Tracąca na sile Rosja w
przyszłości nie będzie tak atrakcyjnym sojusznikiem jak Unia Europejska. Brak jasnego
stanowiska Serbii jest natomiast stratą innego sojusznika- Ukrainy, która nigdy nie poparła
Kosowa na arenie międzynarodowej, a w obliczu ataków NATO okazała wsparcie serbskim
społecznościom. W tej sytuacji niestety, wygrała polityka interesu.
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WIELKIE ZWYCIĘSTWO FIDESZU
NA WĘGRZECH
TYMOTEUSZ ZBOINA
Podczas niedzielnych wyborów na Węgrzech, partia urzędującego premiera Wiktora Orbana
wygrała wybory parlamentarne po raz czwarty z rzędu. Wiktor Orban zostanie premierem
po raz piąty, a Fidesz będzie stanowił w parlamencie większość konstytucyjną.
Sukces pomimo ataków.
Sytuacja międzynarodowa przed wyborami nie była łatwa dla urzędującego premiera. Po
wybuchu wojny w Ukrainie, Orban był atakowany przez środowiska proukraińskie. Sam
prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określał postawę Węgier jako zbyt łagodną wobec
Moskwy. Paradoksalnie jednak, Fidesz po wybuchu wojny zaczął zyskiwać w sondażach.
Zmienił się również ton Wiktora Orbana, który przedstawiał wybory jako wybór pomiędzy
pokojem i stabilnością lub wojną i chaosem. Prorządowe media przedstawiały również
zjednoczoną opozycję jako ugrupowanie chcące wciągnąć Węgry do konfliktu.
Węgry, niedługo przed wojną w Ukrainie, podpisały dwa długoterminowe kontrakty na
dostawy gazu ziemnego z Rosji. Umowy dotyczą dostarczenia łącznie do 4.5 mld m3 gazu
rocznie. Kontrakty został skrytykowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy w
związku z tym, że trasa dostaw omija terytorium tego państwa (wcześniej ok. 80 proc. Gazu
było dostarczane na Węgry tym szlakiem).
Nowy układ sił w parlamencie.
Fidesz, startujący w koalicji wyborczej z Chrześcijańsko-Demokratyczną Partią Ludową
zajmie 135 ze 199 miejsc w jednoizbowym parlamencie. Na drugim miejscu uplasowała się
zjednoczona opozycja (sojusz sześciu partii opozycyjnych – Wspólnie dla Węgier), która
obejmie 56 mandatów. Pewnym zaskoczeniem jest również trzecie miejsce na podium –
Nasza ojczyzna, której przypadnie 7 mandatów. Prawicowa i eurosceptyczna partia według
wielu ekspertów miała znaleźć się pod progiem wyborczym, jednak mimo cenzury ze strony
np. Facebooka, udało jej się wejść do parlamentu.

Wiktor Orban komentując wyniki

wyborów, powiedział, że jest to wygrana nie tylko nad opozycją, lecz także nad
międzynarodową lewicą oraz brukselskimi biurokratami, zagranicznymi mediami oraz nawet
prezydentem Ukrainy, którzy połączyli siły przeciwko Fideszowi. Podczas przemówienia
Wiktor Orban nie przedstawił jednak planów na następną kadencję.

Region
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POCZĄTEK ROKU W BELGII
WIKTORIA BARTECZKO

Przedłużenie działania elektrowni jądrowych.
Po długich dyskusjach i bataliach koalicja tworząca rząd federalny Belgii postanowiła o
przedłużeniu o 10 lat działania elektrowni jądrowych. Propozycję wysunęła minister energii
Tinne van der Straeten, a o podjęciu decyzji 18 marca poinformował premier Alexander de
Croo.
Belgia posiada obecnie dwie działające elektrownie jądrowe. Jedna z nich zlokalizowana jest
w Doel na północy kraju (o łącznej mocy 3 GW generowanej przez cztery reaktory), a druga w
Tihange w centralnej Belgii (ma do dyspozycji trzy reaktory wytwarzające około 3 GW). W
2020 roku ich produkcja pokrywała około 40% całościowego zapotrzebowania na energię
elektryczną w państwie.
Zgodnie z pierwotnymi ustaleniami jeszcze z 2003 roku, wszystkie elektrownie jądrowe miały
zostać zamknięte do roku 2025. W kolejnych latach sprawa ta stawała się jednak
przedmiotem coraz większej ilości debat, które doprowadziły do powstania dwóch
odmiennych planów odnośnie tego, jak ma wyglądać przyszłość belgijskiej energetyki
jądrowej. Plan „A” zakładał dezaktywację elektrowni wedle wcześniejszych założeń, natomiast
plan „B” proponował prolongatę ich działania. Za opcją „A” opowiadały się zwłaszcza
belgijskie partie „zielonych” – francuskojęzyczna Ecolo i jej niderlandzkojęzyczny odpowiednik
Groen, które wchodzą również w skład obecnego rządu federalnego. Przeciwko odejściu od
energii nuklearnej opowiadali się m.in. przedstawiciele walońskiego liberalnego Ruchu
Reformatorskiego (MR) i prawicowej partii Nowy Sojusz Flamandzki (N-VA).
Na opinię publiczną i faktyczne przyspieszenie decyzji o tym, co należy uczynić z belgijską
energetyką jądrową, wpływ miały rosyjska inwazja na Ukrainę i wybuch wojny. W państwach
Unii Europejskiej jednym z głównych priorytetów stały się dywersyfikacja źródeł energii i jak
najszybsze uniezależnienie się od dostaw rosyjskich surowców, szczególnie gazu ziemnego
(który nota bene miał stać się alternatywą dla atomu w Belgii), jak i węgla oraz ropy naftowej.
Początkowo, w odpowiedzi na szybko rosnące ceny energii, specjalna komisja ministerialna
ogłosiła pakiet środków, mający wesprzeć gospodarstwa domowe.
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Zaproponowano m.in. obniżenie podatku VAT na gaz ziemny, akcyzy na paliwo czy
przedłużenie taryfy socjalnej na gaz i energię elektryczną, ale szybko okazało się, że doraźne
rozwiązania nie wystarczą, a utrzymanie działania elektrowni jądrowej będzie konieczne dla
wsparcia transformacji i odejścia od paliw kopalnych, a także stabilizacji cen. „W Europie jest
wojna, wybieramy więc pewność w niepewnych czasach” – powiedział premier de Croo na
konferencji prasowej, na której ogłoszono decyzję o przedłużeniu działania reaktorów
jądrowych.
Poza samym oświadczeniem dotyczącym energetyki jądrowej, rząd poczynił kilka innych,
dość istotnych kroków, związanych ze wspomnianą już transformacją belgijskiej energetyki.
W najbliższych latach planuje się zmniejszanie zależności Belgii od paliw kopalnych średnio
o 4% każdego roku. Dodatkowo rząd zapowiedział wsparcie rozwoju energetyki wiatrowej
na Morzu Północnym (zainstalowane turbiny mają wytwarzać do 8 GW energii), lądowych
elektrowni wiatrowych, energetyki solarnej (poprzez m.in. obniżenie VAT na panele
słoneczne) oraz technologii wodorowej. Stopniowo mają być również wycofywane instalacje
centralnego ogrzewania olejowego i gazowego, co ma nastąpić do 1 stycznia 2026 roku.
Pakiet zmian obejmuje również sektor transportu i proponuje tzw. „Budżet mobilności 3.0”.
Wskazuje się w nim na obniżenie taryf SNCB/NMBS (Narodowe Towarzystwo Kolei
Belgijskich), zwiększenie udziału pociągów w transporcie towarowym i pasażerskim czy
wdrażanie programów zachęcających Belgów do korzystania z ekologicznych środków
transportu (m.in. poprzez ulgi podatkowe).
Zapowiadane reformy będą sporym obciążeniem dla belgijskiego budżetu – szacuje się, że
nowy pakiet energetyczny będzie kosztował około 8 mld euro, które trzeba będzie wydać już
w ciągu pierwszych trzech lat jego wdrażania (2022-2024).
Zmiany na scenie partyjnej.
Frankofońska partia Centrum Demokratyczno-Chrześcijańskie (cdH) zniknęła z belgijskiej
sceny politycznej. Przywództwo ugrupowania, z Maxime Prevotem na czele, zdecydowało się
na zmianę jego nazwy, a także częściowy „rebranding” – od teraz znane będzie pod nazwą
„Les Engagés” (dosł. „Zaangażowani”), a stać się ma „ruchem partycypacyjnym i
obywatelskim”. Nowym kolorem partii stał się turkus (wcześniej był to pomarańcz).
Zmiany są odpowiedzią na słabnącą pozycję francuskojęzycznego centrum i swoistą walką o
przetrwanie całego ruchu. Jego malejąca popularność znalazła swoje odzwierciedlenie w
ostatnich wynikach wyborów – w 2019 roku cdH uzyskało najgorszy w historii rezultat,
mogąc się poszczycić jedynie 10,7% głosów w Walonii i 5,8% w Regionie Stołecznym Brukseli.
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Zgodnie z zapowiedziami partyjnego kierownictwa, w programie i ideologii partii zostaną
poczynione pewne istotne zmiany. Chociaż „Les Engagés”, tak jak jego poprzedniczka, będzie
plasować się w politycznym centrum, wskazuje się na konieczność „zerwania z przeszłością”
w niektórych sferach i podążenie drogą postępu. Zdaniem Prevota, jego partia ma być dla
ludzi „niczym kompas”. W programie „Les Engagés” znalazły się m.in. wzmianki o dochodzie
minimalnym dla wszystkich w wysokości 600 euro (w zamian za „uczestnictwo we wspólnym
dobru”), poprawa systemu opieki zdrowotnej i ułatwienia w dostępie do studiów
medycznych, minimalną emeryturę 1500 euro, obniżki VAT i akcyzy w sferze energetycznej,
wsparcie klasy średniej, reindustrializację gospodarki, czy nowe prawo zatrudnienia.
Przed nową partią wiele wyzwań, a to jak sobie z nimi poradzi zadecyduje, czy decyzja o tak
radykalnych zmianach była sukcesem. Przede wszystkim, oprócz doprecyzowania programu,
„Les Engagés” będą musieli wykształcić swoją jednoznaczną tożsamość, która pozwoli
belgijskim wyborcom na ich właściwą identyfikację i odróżnienie od innych podobnych
ruchów, a także byłego cdH.
Belgia wobec wojny w Ukrainie.
Belgia, tak samo jak inne państwa Unii Europejskiej, jednoznacznie potępiła rosyjską inwazję
na Ukrainę. Już na samym początku wojny rząd belgijski podjął decyzję o wysłaniu do Ukrainy
broni (m.in. 2000 karabinów maszynowych i 3000 karabinów automatycznych), sprzętu
obserwacyjnego i paliwa (3800 ton), a także środków pomocy humanitarnej. Dodatkowi
Belgijscy żołnierze zostali rozmieszczeni w bazach NATO w Rumunii, a z Belgii do Ukrainy
wyjechało kilkudziesięciu ochotników gotowych do wstąpienia do międzynarodowych
brygad. Oprócz doraźnej pomocy na miejscu, Belgia zadeklarowała również wsparcie dla
uciekających przed wojną i gotowość przyjęcia około 200 tysięcy osób.
Swoją pomoc uchodźcom z Ukrainy zaproponował nawet belgijski monarcha, król Filip I,
zezwalając na udostępnienie trzech posiadłości należących do rodziny królewskiej, w których
zostaną umieszczone ukraińskie rodziny. Tutaj nie odbyło się jednak bez problemów i
kontrowersji, dotyczących przede wszystkim podziału obowiązków między rząd federalny a
rządy regionalne. Ostatecznie premier de Croo i sekretarz stanu ds. azylu i migracji Sammy
Mahdi zdecydowali, że władze federalne zajmą się koordynacją wstępnej rejestracji i nagłej
relokacji przybywających Ukraińców, a regiony będą odpowiedzialne za pomoc uchodźcom
na dalszych etapach.
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We wtorek 29 marca minister spraw zagranicznych oznajmiła, że władze belgijskie
zdecydowały się wydalić 21 rosyjskich dyplomatów pod zarzutami szpiegostwa, dając im 15
dni na opuszczenie kraju.
Pod pewnymi względami stosunek Belgii do wojny wywołuje jednak znaczące kontrowersje i
międzynarodową krytykę. Zdecydowana większość belgijskich firm z siedzibą w Rosji (około
250) odmawia opuszczenia tego kraju. Powodem takiej postawy są poważne inwestycje i
zyski odnoszone na miejscu – w ubiegłym roku zainwestowały one w Rosji 1,5 mld euro,
wyeksportowano tam również towary o łącznej wartości 3,4 mld euro.
Do krytyki niektórych działań Belgii przyłączył się również prezydent Wołodymyr Zełenski,
który przemawiał 31 marca na forum belgijskiego parlamentu. Podziękował rządowi za
wsparcie dla Ukrainy i pomoc uchodźcom, wytknął jednak kwestię trwającego wciąż handlu
diamentami, których znaczna część trafia z Rosji do obróbki w Antwerpii, a które ze względu
na liczne ograniczenia dają Rosjanom możliwość pozyskania twardej waluty dla finansowania
wojny. „Pokój jest dużo więcej wart niż diamenty, niż umowy handlowe, niż rosyjskie statki w
porcie, niż gaz i ropa” – podsumował swoje wystąpienie Zełenski. Po jego wypowiedzi głos
zabrał premier de Croo, obiecując dalszą pomoc militarną dla Ukrainy i uszczelnienie sankcji,
ale odrzucając pomysł utworzenia no-fly zones nad Ukrainą i wstrzymania importu
diamentów, gdyż byłoby to kosztowne dla belgijskiej gospodarki.
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SZWEDZKI MIESIĄC POD
ZNAKIEM ZERWANIA Z
NEUTRALNOŚCIĄ
OSKAR STEFAŃSKI
Szwecja wobec agresji Rosji na Ukrainę.
Niemalże przez cały marzec Szwecja i szwedzkie życie polityczne żyło jedynie inwazją Rosji
na Ukrainę. Pod koniec marca zaczęło się to nieco zmieniać i wróciła stara dobra szwedzka
polityka, w której zwykli ludzie, publicyści i politycy rozmawiają o Szwecji. Trzeba pamiętać
także, że trwa kampania wyborcza i nabiera ona coraz większego tępa.
Marzec rozpoczął się od przemówienia pani premier Królestwa Szwecji Magdaleny
Andersson, w którym potępiła działania Rosji, powiedziała że Szwecja potrzebuje silnej
obrony i, co chyba najważniejsze, zapowiedziała wsparcie w kwestii zaopatrzenia dla
Ukrainy. W tym przypadku warto pamiętać, iż od II Wojny Światowej Szwecja nie wysyłała
żadnym państwom sprzętu wojskowego. Wtedy miało to miejsce w trakcie wojny radzieckofińskiej, wspierając swoich nordyckich sojuszników. Teraz Szwecja wspiera swoich
niebiesko-żółtych przyjaciół z Ukrainy.
Z kolei drugiego marca minister spraw społecznych Lena Hallengren zapowiedziała wysłanie
wsparcia medycznego na Ukrainę, a w kolejnych dniach Królestwo zapowiedziało również
pomoc w zaopatrzeniu policji ukraińskiej.
Bezpieczeństwo Szwecji.
W następnych dniach Szwecja potwierdziła swoją silną współpracę z Finlandią, między
innymi podczas spotkań premierek obu państw tj. wyżej wspomnianej Madgaleny Andersson
i Sanny Marin. Andersson spotkała się także z prezydentem Finlandii Saulim Niniistö.
Podczas rozmów potwierdzono, że oba państwa są dla siebie najważniejszymi partnerami w
wielu kwestiach, także w dziedzinie bezpieczeństwa. Należy wspomnieć, że Szwecja tak samo
jak Finlandia, nie jest członkiem NATO, a jedynie państwem stowarzyszonym z Sojuszem.
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16 marca partie polityczne osiągnęły porozumienie dotyczące zwiększenia finansowania
systemu bezpieczeństwa Szwecji. Wcześniej intensywnie debatowano nad tym tematem.
Lider opozycji Ulf Kristersson miał własną propozycję, partia Centrum, która chce ciągle być
mediatorem między rządem a opozycją, także przedstawiła własną propozycję, podobnie
Socjaldemokraci. Doprowadziło to do społecznej i politycznej debaty nad tym zagadnieniem.
Właśnie 16 marca minister obrony na konferencji przedstawił do czego doszły wszystkie
opcje polityczne, czyli zwiększenie finansowania obrony wojskowej o 2 miliardy koron
szwedzkich, a cywilnej o 800 milionów koron. Na dodatek zapowiedziano potrzebę
przeznaczania na bezpieczeństwo 2% PKB. Był to bez wątpienia historyczny moment dla
Szwecji.

Dzień Nordycki.
Cały region nordycki w marcu obchodzi swoje święto, mianowicie Dzień Nordycki, który
przypada na dzień 23 marca. W tym roku poprzedziła go tematyczna sesja Rady Nordyckiej,
na której zadeklarowano dalsze zacieśnianie współpracy między państwami i znacznie
szerszą integrację w kwestii bezpieczeństwa. Opublikowano także raport, który wskazywał
na poprawę sytuacji demograficznej w całym regionie i pozytywne trendy w gospodarkach
państw Rady.
Prezydent Zełeński w Riksdagu.
24 marca Wołodymyr Zełeński przemawiał przed Riksdagiem. Była to historyczna chwila
transmitowana na całe królestwo. W trakcie przemówienia wspominał m.in. o zagrożeniu ze
strony Rosji oraz współpracy dwóch państw o niebiesko-żółtych flagach. Było to również
przemówienie, w którym prezydent Ukrainy nie poprosił o wsparcie militarne od Szwecji.
Mogło to być spowodowane tym, że chwilę przed wystąpieniem Riksdag przegłosował
kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy. Poprosił jedynie o pomoc w odbudowie Ukrainy, którą
to pomoc Szwedzi później zadeklarowali.
Najważniejsze tematy w polityce wewnętrznej.
W ostatnich dniach marca działo się sporo. Najpierw wybuchła afera związana z politykiem
Szwedzkich Demokratów, który wbrew dyskursu swojej partii, opowiadał o wojnie rosyjskoukraińskiej w sposób symetrystyczny, częściowo nawet broniąc Rosji. Po tym wszystkim SD
zadeklarowało, że Richthoff nie otrzyma we wrześniu miejsca na listach partii. W partii
Centrum również miało miejsce spore nieporozumienie. Członkowie zaczęli z niej
występować, a potem anonimowo skarżyć się na niedemokratyczność ugrupowania,
przepracowanie i utrzymywanie władzy w partii przez wąskie grono osób.
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Przez cały marzec w Szwecji miała miejsce spora debata społeczna na temat ewentualnego
członkostwa w NATO. Część opozycji, z Moderaterną na czele, opowiada się za
natychmiastowym dołączeniem do Sojuszu, a Ulf Kristersson zapowiada że jak wygrają
wybory we wrześniu to jedną z pierwszych decyzji będzie akcesja do NATO. Zieloni i Lewica
są całkowicie przeciwni tej perspektywie, Szwedzcy Demokraci w dalszym ciągu się
zastanawiają i nie ma wewnętrznego konsensusu w tej sprawie. Z kolei Socjaldemokraci byli
przeciwni, aż do wywiadu, który Magdalena Andersson udzieliła 30 marca w SVT, w którym
zadeklarowała, że jest to temat do dyskusji, po raz pierwszy nie zaprzeczając tej
perspektywie.
W marcu życie społeczne i polityczne Szwecji toczyło się głównie wokół wojny w Ukrainie. Był
to okres zjednoczenia sceny politycznej w kwestii bezpieczeństwa, ale także społecznej
debaty na temat NATO, rzecz jasna dążenia Szwecji do akcesji do Sojuszu nie są aż tak duże
jak w Finlandii, ale także mają znaczenie. W przypadku sondaży bez zmian - blok rządowy z
Socjaldemokratami na czele, a Liberałowie i Zieloni już prawie od roku są regularnie pod 4%
progiem wyborczym.
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WYBORY W CIENIU WOJNY
ANNA PYREK

Wybory prezydenckie we Francji zbliżają się wielkimi krokami, jednak w tym roku obok
zwykłych obietnic wyborczych, w rękach polityków znajdują się również tematy związane z
wojną w Ukrainie, co również wykorzystywane jest podczas kampanii - zwłaszcza przez
obecnie piastującego urząd prezydenta Emmanuela Macrona, który zyskał szansę aby
pokazać się jako prawdziwy przywódca i lider.
Tegoroczni kandydaci.
W tym roku wyborcy staną przy urnach 10 kwietnia i będą mogli głosować pomiędzy
dwunastoma

kandydatami,

którzy

otrzymali

co

najmniej

500

głosów

od

osób

demokratycznie wybranych na stanowiska urzędnicze. Francuzi wybiorą w tym roku z
pomiędzy m.in.:
Emmanuelem Macronem - obecnie urzędującym prezydentem, który objął urząd w 2017
roku, stając na czele nowo powołanej partii, zapowiadając zmiany w polityce
ekonomicznej Francji i pobudzenie gospodarki. Okres jego prezydentury okazał się
jednak być bardzo burzliwy, a samego Macrona wielokrotnie oskarżano o sprzyjanie
bogatszym warstwom społecznym, natomiast proponowany wzrost podatków od paliwa
spowodował protesty “Żółtych Kamizelek” w roku 2018 i 2019.
Marine Le Pen - byłą przewodniczącą prawicowej partii Frontu Narodowego, uważaną za
największego przeciwnika Macrona w obecnych wyborach, która w najnowszych
sondażach pozostaje jedyne 7,5% za urzędującym prezydentem.
Valérie

Pécresse

-

Prezydent

regionu

Île-de-France

z

konserwatywnej

partii

Republikanów, do której powróciła, po krótkiej przerwie, w grudniu 2021 roku,
Następnie, zaskakując wielu, wygrała prawybory i stała się pierwszą kobietą startującą z
ramienia partii.
Éricem

Zemmourem-

jednym

z

najbardziej

kontrowersyjnych

kandydatów,

dziennikarzem i politykiem prawicowym. Zdobył on swoje poparcie zapowiadając
przywrócenie Francji dawnej wielkości, polityki antyimigracyjnej, a także z obraźliwej
przyśpiewki “Killer Macron”. W ostatnim sondażach plasuje się zaraz po Le Pen.
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Nicolasem Dupont-Aignan - eurosceptykiem, założycielem prawicowej partii Powstań
Francjo, który od 2007 roku próbuje swoich sił w wyborach prezydenckich. Jego partia
uważa się za prawdziwego dziedzica generała De Gaulle'a, która zapowiada zajęcie się
problemem migracji i “dokopanie leniwym, próżniakom i gapowiczom” (ang. "a kick in the
butt to the lazy, slackers and free riders"), którzy wykorzystują system socjalny Francji.
Anną Hidalgo - startującą z ramienia lewicowej Partii Socjalistycznej, od 2014 roku
sprawującą urząd mera Paryża.
· Yannick Jadot - byłym działaczem Greenpeace, z ugrupowania Zielonych, który nawołuje
do porzucenia pobłażliwego podejścia do walki ze zmianami klimatu.
Jean-Luciem Mélenchonem - liderem lewicowej partii Francja Niepokorna, znanym z bycia
przeciwko “elitom” oraz swojego antyglobalistycznego podejścia.
Reelekcja?
Do tej pory wyraźnym faworytem jest obecnie urzędujący prezydent Emmanuel Macron.
Tydzień po ogłoszeniu startu w wyborach, na pierwszym spotkaniu w ramach kampanii,
prezydent obiecał, że będzie „prezydentem tak długo, jak [musi] i kandydatem, kiedy
[może]”. Wydaje się, że dzięki sytuacji w państwie ze stolicą w Kijowie wyborcy częściowo
zapomnieli o poprzedniej krytyce względem Macrona.
Jednak jego przeciwnicy również działają coraz prężniej w celu zdobycia odpowiedniego
poparcia, na czele z Zemmourem, który zebrał swoich wyborców pod Wieżą Eiffla,
wymachując flagą Francji i nawołując do aktywnego wsparcia, a także do pojawienia się przy
urnach w odpowiednim czasie. Wyborcy prawicy będą musieli wybrać pomiędzy nim, a Le
Pen, która krytycznie wyraża się o prowadzonej przez niego kampanii. Jak powiedziała w
wywiadzie dla tygodnika Le Journal du Dimanche „Program Erica Zemmoura jest brutalny w
formie, ale bardzo ograniczony w treści, podczas gdy ja mam gotowy projekt ustawy o
islamie i imigracji”.
Wyborcy lewicy również są podzieleni pomiędzy najlepiej obecnie wypadającego w
sondażach Jean-Luca Melenchona (12-15 % poparcia), Mer Paryża Anne Hidalgo, kandydata
komunistów Fabiena Roussela i szefa Zielonych Yannicka Jadota.

REGION AZJI I
PACYFIKU
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TWARDY LOCKDOWN W
SZANGHAJU. ZMAGANIA CHRL Z
KOLEJNĄ FALĄ PANDEMII
MARTA MOŃKO
Kiedy Polska znosi obowiązek noszenia maseczek i kwarantanny, a kraje europejskie luzują
pandemiczne obostrzenia, sytuacja epidemiologiczna w Chinach robi się coraz bardziej
poważna – zachorowań na koronawirusa jest więcej niż w tym samym czasie w roku 2020,
gdy dopiero zaczynała się pandemia. Od 1 do 31 marca 2022 łączna liczba zachorowań w
Chinach wzrosła z 335 876 do 904 799 (liczba pozytywnych wyników testów). Chińczycy
starają się za wszelką cenę powstrzymać falę wariantu omikron.
Kolejna fala.
Obecna fala rozpoczęła się w prowincji Shandong w mieście Jilin, najprawdopodobniej na
kampusie jednej z uczelni, gdzie studentom trudno było zachować odpowiednie warunki
kwarantanny. Rozprzestrzeniający się wariant wirusa to omikron, który daje lżejsze objawy i
ma krótszy czas inkubacji, co powoduje większe trudności jego wczesnego wykrycia i tym
samym – kontroli. Chiny od początku pandemii stosują restrykcyjną politykę „zero-covid”, za
wszelką cenę starając się nie dopuścić do rozprzestrzeniania, czy nawet pojawienia się
przypadków wirusa.
Ze względu na dużą liczbę ludności władze centralne nie są w stanie kontrolować wszystkich
ognisk wirusa, zadanie to wykonują zatem władze lokalne, które mają częściową swobodę w
podejściu do prewencji epidemicznej, czasem zasady różnią się np. na różnych osiedlach w
tym samym mieście. Restrykcyjna polityka covidowa motywowana jest przez władze
dobrobytem społeczeństwa oraz dużą gęstością zaludnienia w chińskich miastach, która
stwarza warunki do szybkiego rozprzestrzeniania się choroby. Stopień wyszczepienia w
Chinach jest duży (87,9%), ale jedynie połowa chińskich seniorów w wieku powyżej 80 lat jest
w pełni zaszczepiona, a chińskie szczepionki cechuje niższa skuteczność (52-60%) niż te
stosowane np. w Europie. Motywacji polityki „zero-covid” można się także dopatrywać w
kwestach wizerunkowych – pandemia rozpoczęła się w Chinach, ale kiedy w roku 2020 i
2021 wirus rozprzestrzeniał się w Europie, życie mieszkańców Państwa Środka wróciło już
do normy. Efekt, który przyniosły restrykcje był dla Chińczyków powodem do dumy i dawał
im poczucie bezpieczeństwa.
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Szanghaj zamknięty.
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa władze miasta Szanghaj postanowiły w dwóch
etapach ograniczyć poruszanie się po mieście, aby w ciągu około 9 dni przeprowadzić testy.
Wciąż rosnąca liczba przypadków spowodowała jednak, iż zapadły decyzje o wprowadzeniu
surowego lockdownu. Miał on przebiegać w dwóch etapach: wschodnia część miasta od 28
marca do 1 kwietnia i zachodnia część od 1 do 5 kwietnia. Jednak ze względu na wciąż
pojawiające się nowe przypadki lockdown został przedłużony do 10 dni. Rezydenci mogą
opuszczać domy tylko w celu zakupu żywności, mieszkańcy osiedli, na których wykryto
pozytywne przypadki często nie mogą wychodzić wcale, lokalne władze dystrybuują racje
żywnościowe. Wyłączony został całkowicie transport publiczny, otwarte pozostają jedynie
sklepy spożywcze i apteki, firmom nakazano przejście na pracę zdalną, restauracje mogą
działać tylko w niektórych rejonach i wyłącznie na dowóz.
Restrykcyjna polityka wobec pandemii Covid-19 powoduje, że wszystkie osoby z
pozytywnym wynikiem testu - również przypadki lekkie i bezobjawowe - poddawane były
hospitalizacji lub izolacji w oddziałach zakaźnych. Duża liczba zachorowań spowodowała
brak możliwości hospitalizacji wszystkich pacjentów z pozytywnym wynikiem, władze chcąc
jednak odseparować chorych stworzyły w budynku Shanghai Expo tymczasowe centrum
kwarantanny. Dwie hale wystawowe w dzielnicy Pudong przekształcono w tymczasowy
szpital, który może pomieścić nawet do 20 tysięcy pacjentów. W miarę zapotrzebowania
planowane jest przekształcanie kolejnych obiektów użyteczności publicznej na szpitale
tymczasowe, obiekty te jednak nie zawsze są w stanie zapewnić odpowiednie warunki
sanitarne – odpowiednią liczbę toalet i sanitariatów dla tak dużej liczby ludzi.
Lockdowny zdarzały się w Chinach wciąż od początku pandemii, w miejscach gdzie
występowało nasilenie nowych przypadków, jednak 25-milionowy Szanghaj jest pierwszym
tak dużym miastem, które poddane zostało zbiorowej, surowej kwarantannie. W ostatnim
czasie duża fala zachorowań przetoczyła się także przez Hong Kong, gdzie wciąż stosowany
jest dość surowy reżim sanitarny. W tej chwili jednak liczba zachorowań spada i sytuacja
powoli się stabilizuje. Częściowe lockdowny mają miejsce również w Shenzhen, Jilin i
Changchun. Według szacunków CNN w dniu 16 marca 2022 R. w Chinach w izolacji
przebywało 37 milionów ludzi.
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Co dalej?
Decyzja o zamknięciu Szanghaju spowodowała społeczną panikę, mieszkańcy starali się jak
najszybciej zaopatrzyć w zapasy żywności. W wieczór przed rozpoczęciem lockdownu
dochodziło do absurdalnych sytuacji, kiedy mieszkańcy siłą próbowali zdobyć ostatnie
dostępne w supermarketach towary. Wielu zamkniętych w domach mieszkańców nie
zdążyło zakupić potrzebnych produktów. Przygotowanie do lockdownu było dużym
wyzwaniem dla szanghajskich sklepów – część nie nadążała z wykładaniem towaru i jego
dostarczaniem. W czasie pandemii wiele trudności napotykają również seniorzy, którzy
pozostają częściowo wykluczeniu cyfrowo i nie udaje im się na bieżąco śledzić nowych
przepisów, generować tzw. kodów zdrowia – umożliwiających przemieszczanie się kodów
QR czy zamawiać potrzebnych produktów online. Skupienie chińskich władz na pandemii
powoduje odsunięcie innych problemów na dalszy plan, jak np. zapewnienie odpowiedniej
opieki medycznej starszym i przewlekle chorym. Lockdown powoduje także rosnącą
frustrację wśród zagranicznych rezydentów, którzy nie mogą dostać się np. na
międzynarodowe lotnisko Pudong, aby odbyć lot do kraju pochodzenia.
Zamknięto także miejsca, gdzie dane osoby w określonym momencie przebywały – w
siłowniach, restauracjach. Firmy finansowe z obszaru Lujiazui na Pudongu, gdzie znajduje
się m.in. Szanghajska Giełda podjęły decyzję o przeprowadzeniu kwarantanny bezpośrednio
w biurach, aby lockdown nie miał wpływu na ich operacje.
Zamknięcie Szanghaju niewątpliwie przyniesie duże straty ekonomiczne, prof. Zheng
Michael Song z Chinese University of Hong Kong szacuje, że lockdown Szanghaju może
zmniejszyć chińskie PKB o 4 punkty procentowe. Jednak w połączeniu z trwającymi
kwarantannami także innych miast wartość ta prawdopodobnie będzie wyższa. Osiągnięcie
rocznego celu wyznaczonego przez rząd, jakim był wzrost PKB o 5,5 punktu procentowego
nie wydaje się być w pandemicznej rzeczywistości możliwe do osiągnięcia.
Obecna fala wirusa poddaje w wątpliwość surową politykę „zero-covid”, stawiając pytanie co
do zasadności i możliwości jej kontynuacji. Chińskie społeczeństwo jest zmęczone
wykonywaniem

regularnych

testów,

ograniczeniem

przemieszczania

się

oraz

przeprowadzonymi systematycznie lockdownami. Nie ma jednak w tej chwili oficjalnej
decyzji co do zmiany sposobu zarządzania sytuacją kryzysową. Przewodniczący ChRL Xi
Jinping apeluje o ciężką pracę związaną z zatrzymaniem kolejnej fali pandemii, zaleca
trzymanie wirusa pod kontrolą, przy jednoczesnej minimalizacji jego wpływu na gospodarkę
i życie codzienne.
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MANEWRY SIŁ ZBROJNYCH
FEDERACJI ROSYJSKIEJ PRZY
TERYTORIACH SPORNYCH Z
JAPONIĄ
ALEKSANDER JAKUBOWSKI
Druga wojna światowa zakończyła się oficjalnie w roku 1945, jednak jej następstwa są
odczuwalne do dzisiaj. Jednym z przykładów jest spór między Rosją a Japonią. W sierpniu
1945 roku Związek Radziecki rozpoczął ofensywę przeciwko Cesarstwu Japonii, podczas,
której zajęto część Mongolii, Sachalin, a także wysypy Kurylskie, które do dzisiaj są kwestią
sporną pomiędzy spadkobiercami obu tych państw - Japonią i Rosją.
Spór o terytoria trwa już od dziesiątek lat i ma swoje lepsze i gorsze okresy. Kuryle
Południowe, czyli Wyspy Hobomai, Szykotan, Iturup i Kunaszyr są nazywane w terminologii
Japonii „Terytoriami Północnymi”. W 2021 roku resort obrony Rosji poinformował, że
zamierza rozmieścić system rakietowej obrony nadbrzeżnej “Bastion” na peryferiach
archipelagu. Niecały rok później rosyjskie wojsko ogłosiło rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych z
udziałem 3 tysięcy żołnierzy na wyspach Kurylskich. Strona japońska natomiast w
dorocznym raporcie na temat polityki zagranicznej nazwała wymienione wcześniej Terytoria
Północne terytorium “nielegalnie okupowanym”.
Według japońskich ekspertów jest to odpowiedź na japońskie sankcje, które zostały
nałożone na Rosję po inwazji na Ukrainę. Może być to swego rodzaju ostrzeżenie Japonii w
sprawie Ukrainy. Rosja poprzez sankcje utraciła status handlowy, zamrożone zostały aktywa
rosyjskich elit, a także zostało na nią nałożone embargo na eksport luksusowych
samochodów, biżuterii i dzieł sztuki. Oprócz tego wiele japońskich korporacji ogłosiło
odejście z rynku rosyjskiego i zamknięcie swoich oddziałów.
W piątek 25 marca według japońskiej agencji Kyodo rozpoczęły się manewry wojsk
rosyjskich w pobliżu wysp Kurylskich, których zwrotu domagają się Japończycy. W
manewrach uczestniczyło 3 tysiące żołnierzy i ponad setka pojazdów wojskowych.

Region Afryki i
Bliskiego Wschodu
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SUDAN W OBLICZU
WEWNĘTRZNYCH I
MIĘDZYNARODOWYCH NAPIĘĆ
ALICJA NOWAK
Od czasu zamachu stanu i obalenia prezydenta Umara Hasana Ahmad al-Baszira w kwietniu
2019 roku, Sudan znajduje się w newralgicznym momencie historii. Masowe protesty
rozpoczęte pod koniec października 2021, po odsunięciu od władzy premiera Abdalla
Hamdoka

są

wyrazem

sprzeciwu

mieszkańców

Sudanu

wobec

dalszych

rządów

Tymczasowej Rady Wojskowej i chęci dalszych transformacji dążących do demokratyzacji
państwa. W międzyczasie pojawiają się coraz bardziej zdecydowane kroki zza granicy. Stany
Zjednoczone kontynuują rozważania na temat sankcji dla sudańskiej policji, w związku z
brutalnym tłumieniem protestów. Konsekwencją październikowych protestów z 2021 roku
jest pro-rosyjski kurs Sudanu. Rozmowy międzynarodowe wokół inwazji rosyjskiej na
Ukrainę potęgują wewnętrzne napięcia. Jak każde państwo na świecie, Sudan musi obrać
stronę w konflikcie, jednak sytuacja geopolityczna w jakiej znajduje się aktualnie Chartum
nie pozwala odwrócić się jednoznacznie od Rosji.
Stany Zjednoczone wobec łamania praw człowieka.
Po październikowym zamachu stanu wiele państw i organizacji międzynarodowych wyraziło
zaniepokojenie sytuacją w Sudanie i potępiło działania armii sudańskiej między innymi
poprzez zawieszenie pomocy finansowej. Pod koniec marca 2021 r Stany Zjednoczone
postanowiły nałożyć sankcje na Centralną Policję Rezerwową Sudanu, oskarżając ją o
brutalne tłumienie pokojowych protestów. Wobec protestujących miała zostać zastosowana
przemoc fizyczna: bicie, brutalne aresztowania oraz bezpośrednio wymierzane strzały.
Sekretarz Stanu Antony Blinken potwierdził, że zostaną użyte wszelkie dostępne środki, aby
wspomóc Sudańczyków, tym samym popychając do przodu procesy demokratyczne. Będzie
to skutkować znacznym ograniczeniem przepływu środków finansowych od krajów
zachodnich i międzynarodowych instytucji finansowych, co mocno odbije się na sytuacji
gospodarczej państwa. Na mocy porozumienia zawartego 21 listopada 2021, Abdalli
Hamdok został przywrócony na stanowisko premiera, z którego jednak zrezygnował 2
stycznia 2022 po tym, jak negocjacje pomiędzy stroną cywilną a militarną, zakończyły się
niepowodzeniem.
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Dla Sudanu oznacza to brak formalnego lidera, któremu przyjdzie się zmierzyć z
problemami gospodarczymi, będącymi następstwem zatrzymania przepływu miliardów
dolarów pomocy zagranicznej. Działania Stanów Zjednoczonych mają na celu pomoc
cywilom i wsparcie ich w walce o demokrację, co jest szczególnie istotne, mając na uwadze,
że ostatnie miesiące są dla Sudańczyków wyjątkowo trudne i niestabilne - ustanowiony w
2019 roku kompromis pomiędzy władzą budził słuszne wątpliwości, ponieważ strony miały
wiele sprzecznych interesów, a wojskowi nie chcieli odstąpić od władzy na rzecz cywilnego
rządu. Po ostatnim zamachu stanu reakcja międzynarodowa jest szczególnie ważna, aby
doprowadzić do przeprowadzenia demokratycznych wyborów w roku 2023. Zważając na
fakt, że władza dalej de facto spoczywa w rękach wojskowych, wprowadzanie sankcji może
doprowadzić do jeszcze większych napięć wewnętrznych i pogorszenia standardów życia w
Sudanie.
Wojna w Ukrainie a konflikt interesów w Sudanie.
W związku z coraz bardziej drastycznym izolowaniem Rosji przez państwa zachodnie pod
kątem ekonomicznym i politycznym, Vladimir Putin stara się jak najbardziej zacieśniać więzi
ze swoimi sojusznikami. Rosja od lat pokazywała swoje zainteresowanie Afryką jako
obszarem potencjalnej ekspansji militarnej, a z samym Sudanem pozostaje w bliskich
relacjach. Al-Baszir przed odsunięciem od władzy wspierał militarnie Putina, rosyjskie
korporacje miały korzystać z sudańskich złóż złota, a także pojawiły się rozmowy o
zatrzymanej w 2020 roku umowie zezwalającej na 25-letnią dzierżawę bazy w Port Sudan dla
rosyjskich statków o napędzie atomowym na terenie Morza Czerwonego.
Z uwagi na znaczną utratę poparcia międzynarodowego Sudan zwrócił się jeszcze bardziej w
stronę Rosji. Dzień przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 23 lutego 2022 roku,
dowódca sił paramilitarnych Mohamed Hamdan Daglo, znany także jako Hemeti odwiedził
Moskwę. Na Twitterze wyraził nadzieję na wszechstronne poszerzenie stosunków z
Federacją Rosyjską, a także zacieśnienie już istniejących więzi, które, jak powiedział, są
głęboko zakorzenione w historii. Jak wspomniał wcześniej, Sudan jest gotowy na współpracę
z każdym krajem, który nie zagraża jego bezpieczeństwu oraz podziela jego interesy.
Podczas spotkań zostały omówione kwestie dyplomatyczne, polityczne, ekonomiczne oraz
te związane ze sprawami bezpieczeństwa obu państw. Można więc wysnuć wniosek, że oba
państwa będąc potępionymi przez międzynarodową społeczność, poszukują wzajemnego,
silniejszego wsparcia.
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2 marca 2022 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję potępiającą inwazję
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a także wezwało Rosję do natychmiastowego wycofania
swoich sił i przestrzegania prawa międzynarodowego. Z państw afrykańskich jedynie Erytrea
głosowała przeciw, jednakże Sudan znalazł się w grupie 35 członków posiedzenia, którzy
wstrzymali się od głosu. Podobnie jak Mali, Zimbabwe, RPA, Algieria czy Etiopia, które mimo
iż nie wyraziły jednoznacznego poparcia, przybrały postawę neutralną, aby zademonstrować
swoje więzi z Rosją. Mohamed Hamdan Daglo publicznie stwierdził, że Rosja ma prawo do
obrony własnych granic oraz ochrony narodu zgodnie z własnym prawem i konstytucją.
Całej Radzie Suwerennej zależało na rosyjskich wpływach, jednakże zbliżenie się Hemetiego
do Rosjan wzbudziło nowe napięcia między nim a jego przełożonym Abdelem Fattah alBurhanem. Wizyta Daglo w Moskwie w tak krótkim odstępie czasu od rosyjskiej agresji
nadszarpnęła jego reputację za granicą, zaś on sam starał się wykorzystać zaciśnięcie swoich
więzów do umocnienia pozycji wewnętrznej w stosunku do Sudańskich Sił Zbrojnych.
Dodatkowym problemem jest bardzo silna zależność Sudanu w kwestii dostaw żywności.
Jedna trzecia złóż pszenicy Sudanu jest importowana z Rosji i Ukrainy. Badania The World
Food Programme podają, że, w związku z sytuacją na świecie, w nadchodzących miesiącach
w samym Sudanie może dojść do kryzysu głodowego obejmującego nawet 20 milionów
ludzi, co stanowi połowę populacji państwa. Brak możliwości poradzenia sobie z
nadchodzącą falą kryzysu może oznaczać jeszcze mocniejsze zachwianie pozycji al-Burhana i
Hemetiego. Podejrzewa się, że kwestia władzy w Sudanie mogła zostać poruszona podczas
wizyty w Moskwie, a Hemeti poprzez prośbę o dodatkową ilość pszenicy i funduszy miał
umocnić swoją pozycję nad al-Burhanem i pokazać, że lepiej radzi sobie z zapobieganiem
kryzysom. Świadczyć to może o wewnętrznych napięciach wśród władzy cywilnej i
wojskowej.
Sudan jest w wyjątkowo trudnej sytuacji wynikającej z zarówno czynników wewnętrznych,
jak i zewnętrznych. Takie okoliczności sprawiają, że przyszłość rozwoju demokracji w tym
państwie staje się jeszcze bardziej niepewna. Stany Zjednoczone wyrażają wyraźne
zaniepokojenie głosami o wznowienie umowy związanej z budową i eksploatacją rosyjskiej
bazy wojskowej na Morzu Czerwonym, mając na uwadze, że jest to znaczący krok w wyścigu
o wpływy największych światowych sił, nie tylko w Afryce czy Ukrainie, ale i na całym świecie.
Jeśli społeczność międzynarodowa, w tym państwa Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone
będą dalej wspierać protesty, zwiększy się szansa na przejęcie władzy przez ludność cywilną
- wówczas Rosjanie nie otrzymają bazy morskiej, a stosunki dyplomatyczne między
Chartumem a Moskwą znacznie się pogorszą.
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POROZUMIENIE NUKLEARNE Z
IRANEM
JULIA ROLIŃSKA

Wygląda na to, że po wielu miesiącach wyczerpujących negocjacji, w końcu sygnatariusze
umowy JCPOA są blisko ponownego podpisania umowy i zniesienia sankcji wobec Iranu.
Irańczycy, oprócz powrotu do dawnych ustaleń, zażądali, aby zniesiono status “organizacji
terrorystycznej” dla Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i gwarancji prawnej, że Stany
Zjednoczone nie podejmą decyzji o wycofaniu się z umowy po raz kolejny. Według
wypowiedzi większości sygnatariuszy, najważniejsze decyzje zostały już podjęte i do
finalizacji umowy pozostało jedynie kilka kroków. Międzynarodowa Agencja Energii
Atomowej po raz kolejny ma podjąć się kontroli nad realizacją umowy, jednak wciąż
pozostaje wiele zastrzeżeń co do jej przestrzegania przez Iran.
MAEA wydała raport, w którym ujawniono, że Iran nadal wzbogaca uran, który może być w
przyszłości użyty do produkcji broni nuklearnej. 5 marca 2022 roku dyrektor generalny
MAEA Rafael Grossi spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych Iranu Hosseinem
Amirabdollahi’anem i szefem programu nuklearnego Mohammadem Eslami’m. Po spotkaniu
obie strony ogłosiły, że doszło do porozumienia, w wyniku którego MSZ Iranu oczekuje od
UE spełnienia warunków nazwanych “czerwonymi liniami” i ustalenia daty spotkania w
Wiedniu, na którym dojdzie do ostatecznego podpisania JCPOA.
Jednak pod koniec marca niespodziewanie Stany Zjednoczone nałożyły na niektóre
podmioty w Iranie sankcje, mające uderzyć w łańcuch produkcji pocisków balistycznych.
Irańskie MSZ w odniesieniu do tego działania amerykańskiej administracji, wystosowało
oświadczenie mówiące o “złośliwości Amerykanów wobec irańskiego społeczeństwa”. Stany
Zjednoczone oddzielają jednak nałożenie tychże sankcji od negocjacji odnośnie JCPOA.
Anthony Blinken uzasadnił nałożenie sankcji niedawnymi atakami w Iraku, Arabii Saudyjskiej
i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które miały miejsce przy użyciu pocisków
balistycznych pochodzących z Iranu.
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Negocjacje w Wiedniu nadal trwają i pozostaje wiele kwestii spornych, między innymi
żądanie usunięcia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej z amerykańskiej terrorystycznej
“czarnej listy”. Wysłannik USA, Robert Malley zapewnia, że Korpus pozostanie jednak na tej
liście i Amerykanie nie zmienią tej decyzji. Pomijając już zawiłe problemy negocjacji
amerykańsko-irańskich, na horyzoncie jawi się kolejny problem. Dla Rosji, jednej z państwsygnatariuszy umowy, zniesienie sankcji wobec Iranu jest wyjątkowo niepożądane.
Pojawienie się na rynku irańskiej ropy i gazu może obniżyć ceny tych surowców oraz
zmniejszyć zależność energetyczną państw europejskich od Rosji.
Obecnie, ze względu na wojnę w Ukrainie, wpływy z surowców energetycznych są dla Rosjan
bardzo ważne oraz służą im jako narzędzie manipulacji i bardzo silne karty wobec
uzależnionej od rosyjskiej ropy i gazu Europy. Dlatego pojawia się wiele głosów
twierdzących, że Rosja nie powinna brać udziału w negocjacjach, ponieważ jej cele mogą
okazać

się

rozbieżne

z

pozostałymi

sygnatariuszami.

Niemniej

jednak,

rozmowy

negocjacyjne zbliżają się do końcowej fazy i od podpisania umowy dzieli USA i Iran kilka
decyzji lub kompromisów, choć Amerykanie zaprzeczają, aby zależało im na przyspieszeniu
zawarcia umowy.
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IZRAEL W OBLICZU NOWEJ FALI
TERRORU
ANNA KITA
Zaledwie w ciągu tygodnia, w marcu doszło w Izraelu do trzech zamachów terrorystycznych,
co czyni go najkrwawszym tygodniem od czasów Drugiej Intifady. Jest to pierwsze poważne
zagrożenie dla Izraela od czasu przejęcia rządów przez Bennetta.
Dnia 22 marca cztery osoby zginęły w wyniku ataku nożem i taranowania w Beerszebie, a w
niedzielę w Haderze zastrzelono dwóch policjantów. W marcowych atakach terrorystycznych
zginęło łącznie 11 przypadkowych osób, w tym dwójka ukraińskich pracowników. Do dwóch
zamachów przyznaje się Państwo Islamskie.
"Izrael stoi w obliczu fali morderczego arabskiego terroryzmu" - powiedział premier Izraela
Naftali Bennett po wtorkowym zamachu. "Moje serce jest z rodzinami, które straciły swoich
bliskich tego wieczoru. Modlę się o powrót do zdrowia rannych"- powiedział we wtorek
Bennett.
Niepokój i strach zdominował serca obywateli Izraela jak podaje jeden ze studentów
Uniwersytetu w Tel Awiwie- „Moi znajomi boją się chodzić na siłownię lub do centrum
handlowego i korzystać z transportu publicznego”.
We wtorek minister obrony Izraela Beni Gantz powiedział: "Przechodziliśmy przez trudne
chwile jako naród i kraj, pośród fal terroru i zawsze zwyciężaliśmy dzięki determinacji i sile,
tak będzie również tym razem". Podkreślił również, że siły bezpieczeństwa użyją "wszelkich
środków", aby położyć kres serii śmiertelnych ataków.
W czwartek ataki terrorystyczne wystąpiły na Zachodnim Brzegu Jordanu w osadzie Gush
Etzion i doszło do wymiany ognia między IDF a Palestyńczykami w Jeninie.
"W tej chwili pracujemy nad tym, aby im zapobiec. Nasi ludzie działają z wielką odwagą,
przez całą dobę, we wrogim, pełnym przemocy środowisku" - powiedział premier.

Źródła
"Estonia wobec agresji Rosji na Ukrainę."
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/wojna-rosja-ukraina-czolowi-politycy-z-panstw-baltyckich-zwizyta-w-kijowie/2ye05nw
https://www.wnp.pl/parlamentarny/wydarzenia/rosyjskich-dyplomatow-wydalono-dotad-zeslowacji-litwy-lotwy-estonii-bulgarii-czarnogory-i-onz,558855.html
https://kresy.pl/wydarzenia/premier-estonii-uwaza-ze-rozmieszczenie-sil-pokojowych-nato-naukrainie-wymaga-wczesniejszego-pokoju/?
__cf_chl_tk=rDS7sVbDDieUhjdwYb0Yz6JcRfmBtjcYCg1qyXI__FE-1648918374-0-gaNycGzNDiU
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/maria-zacharowa-ostrzega-litwe-lotwe-i-estonie-przedkonsekencjami/xexmz4d?msclkid=341e0252b27c11ec92ed4552bb824217
https://wiadomosci.wp.pl/brytyjskie-czolgi-w-drodze-do-estonii-odpowiedz-nato-na-agresje-rosjina-ukraine-6741144669841537v
https://wiadomosci.wp.pl/rosja-saczy-jad-w-estonii-skutecznie-sieje-dezinformacje6750707511638976a
https://wiadomosci.wp.pl/putin-na-ukrainie-sie-nie-zatrzyma-te-panstwa-moga-sie-obawiacnajbardziej-6748593743739648a
„Serbia w obliczu konfliktu w Ukrainie.”
https://pulaski.pl/serbia-wyborami-prezydenckimi/?
fbclid=IwAR2j_apSmztgZWCPIgF2H_2JRwEQ2XUI7MbQTMokBSl9xFPICldvh2MMr_U
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-09-29/wojna-nerwow-miedzy-kosowem-aserbia?fbclid=IwAR0jUEZSbK0kn1clPsKtewGb54ta8LbjC7Mt7wnFLy0gMPOwp28LRyA-PuA
Ed Vulliamy, Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie rozrachunki
„Wielkie zwycięstwo Fideszu na Węgrzech.”
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-04-04/miazdzace-zwyciestwo-fideszu
https://www.politico.eu/article/hungarian-pm-orban-set-to-clinch-fourth-straight-term-with-bigelection-win/
https://www.euronews.com/2022/04/03/hungary-election-live-voting-closes-as-viktor-orbanseeks-fifth-term-in-office
„Początek roku w Belgii.”
https://energetyka24.com/atom/wiadomosci/minister-energii-belgii-proponuje-przedluzenie-o10-lat-dzialania-elektrowni jadrowych
fbclid=IwAR21sgW9dezhZMuMjeiWovkddxA7lod_2NBi9CXpdsh_brXP-P8YoJAuDCw
https://www.lesoir.be/430468/article/2022-03-16/nucleaire-vers-une-prolongation-de-10-ans
https://www.lesoir.be/430218/article/2022-03-15/energie-le-gouvernement-injecte-une-dosedantidouleur-dans-le-portefeuille-des
https://www.lesoir.be/429724/article/2022-03-13/peine-nes-les-engages-face-aux-defis
https://www.rtl.be/info/belgique/politique/le-cdh-se-reinvente-il-n-y-a-aujourd-hui-rien-de-pluscourageux-que-la-nuance--1362968.aspxInfo
https://www.politico.eu/article/belgium-royal-family-fund-host-ukraine-refugee/
https://www.brusselstimes.com/210282/we-will-not-abandon-ukrainian-refugees-says-belgiumsmigration-secretary
https://www.politico.eu/article/belgium-scramble-welcome-ukrainian-refugees/
https://www.politico.eu/article/belgium-expels-21-russia-diplomats-alleged-spying-activities/

Źródła
https://www.lesoir.be/433453/article/2022-03-31/guerre-en-ukraine-la-russie-promet-desrepresailles-la-belgique
https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/belgia-ukraina-rosja-wojna-zelenski-sankcjediamenty-handel-gospodarka-antwerpia/?
fbclid=IwAR2WDahaeXoVQmgcOV35qs52oUXvrsRqy23C90-Fmu2bAfzx2gqtJMs9Rko
https://www.money.pl/gospodarka/belgijskie-firmy-zostaja-w-rosji-maja-obroty-rzedu-kilkumiliardow-euro-6749253376547584a.html
"Szwedzki miesiąc pod znakiem zerwania z neutralnością".
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/XqBoab/statsministern-haller-tal-om-kriget-i-ukraina
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/03/sverige-stottar-ukraina-med-sjukvardsmateriel/
https://www.expressen.se/tv/nyheter/magdalena-andersson-finland-ar-sveriges-narmstapartner/
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/03/overenskommelse-om-det-militara-och-civilaforsvaret/
https://www.expressen.se/nyheter/partierna-overens-skjuter-till-tre-miljarder-till-forsvaret/
https://www.expressen.se/nyheter/zelenskyj-talar-infor--sveriges-riksdag/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rEJXpa/zelenskyj-haller-tal-till-svenska-riksdagen
https://www.norden.org/sv/news/har-ar-besluten-fran-nordiska-radets-malmomote?
fbclid=IwAR1cxGGGOsvFb3M6lqoG4gK3jzpbow7tn2Ax-m2uw0Pz8D_dCJbZlwdPIbs
https://www.norden.org/sv/news/nordiska-radet-vill-se-tatare-samarbete-kring-krisberedskap?
fbclid=IwAR2A-XItK8E__ST3NavHNeMyZ-Vox5yHRaIgQvnS9X2uI65jbS7MllCbFDU
https://www.svt.se/special/sa-tycker-partierna-om-forsvaret/?fbclid=IwAR2uy7SCWA5Pp2HTXJ5w0MiLACl-3GumCbprElR6a0tDFGkZVCRP0nA4v8
https://www.expressen.se/nyheter/kristersson-ansoker-om-nato-medlemskap-i-host/
https://expo.se/2022/03/sd-ledamot-i-forsvarsutskottet-sprider-film-som-tackar-ryssland-forinvasionen?
fbclid=IwAR0EBh7_5ODwMZeREz7hWrv3KTXd7Px8nYz3iSemWwqB8sSnVZRKV3ErdMk
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y4Ma5A/centerpartiet-skakas-av-internt-kaos-kritik-motannie-loof?fbclid=IwAR2A-XItK8E__ST3NavHNeMyZ-Vox5yHRaIgQvnS9X2uI65jbS7MllCbFDU
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/magdalena-andersson-oppnar-for-natomedlemskaputesluter-inget?fbclid=IwAR1X9ihwyKp7jRSvntT1-mgjWTHV_PnpZHJvtSFOdbRnom-5BiucCJziiwc
"Wybory w cieniu wojny".
https://www.france24.com/en/france/20220307-france-narrows-presidential-field-to-12-officialcandidates
https://www.france24.com/en/presidential-election-2022/
https://www.france24.com/en/france/20220327-macron-remains-clear-favourite-%E2%80%93but-rivals-turn-up-heat-two-weeks-from-vote

Źródła
"Twardy lockdown w Szanghaju. Zmagania ChRL z kolejną falą pandemii."
https://covid19.who.int/region/wpro/country/cn
http://www.shio.gov.cn/sh/xwb/n790/n792/n1173/n1181/u1ai29746.html
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/shanghai-urges-covid-lockdown-patience-casenumbers-drop-first-time-2-weeks-2022-03-31/
https://www.scmp.com/business/china-business/article/3172443/shanghai-turns-exhibitionhalls-temporary-hospitals
https://edition.cnn.com/2022/03/15/china/china-covid-outbreak-explainer-intl-hnk/index.html
https://thediplomat.com/2022/03/what-keeps-chinas-zero-covid-policy-going/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/chinas-most-used-covid-shotseffective-against-delta-variant-study-2022-01-31/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-30/china-counts-damage-from-shanghailockdown-as-covid-spreads
https://www.sixthtone.com/
"Manewry sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej przy terytoriach spornych z Japonią."
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/2159333,1,spor-o-kuryle-i-wojna-w-ukrainie-rosjamsci-sie-na-japonii.read
https://tvn24.pl/swiat/rosja-rozpoczela-cwiczenia-wojskowe-na-spornych-wyspach-w-poblizujaponii-5650380
https://www.rp.pl/dyplomacja/art35984341-japonia-znow-przypomni-ze-czesc-wysp-kurylskichokupuje-nielegalnie-rosja
https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/rosja-zrywa-rozmowy-otraktacie-pokojowym-z-japonia/
https://warhist.pl/ciekawostka/wyspy-kurylskie-niekonczaca-sie-wojna/
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/rosja-rosnie-napiecie-wokol-wysp-kurylskich-konfliktrosji-z-japonia/rct2x9t
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8387720,rosja-cwiczenia-wojskowejaponia.html
"Sudan w obliczu wewnętrznych i międzynarodowych napięć".
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/21/update-3-u-s-places-sanctions-on-sudans-centralreserve-police-over-protest-crackdown
https://www.france24.com/en/live-news/20220311-russia-ramps-up-ties-with-sudan-as-ukrainewar-rages
https://www.eeas.europa.eu/eeas/un-general-assembly-demands-russian-federation-withdrawall-military-forces-territory-ukraine_en
https://www-aljazeera-com.translate.goog/features/2022/3/18/sudan-russian-influence-andukraine-war-stir-domestic-tensions?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc
https://twitter.com/USTreasury/status/1505917396795760640?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1505917396795760640%7Ct
wgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Fnews%2F2022%2F3
%2F21%2Fupdate-3-u-s-places-sanctions-on-sudans-central-reserve-police-over-protestcrackdown
https://www.wsj.com/articles/u-s-worries-sudan-is-close-to-leasing-russia-a-red-sea-base11646255126

Źródła
"Porozumienie nuklearne z Iranem."
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/4/iran-jcpoa-agreement-possible-as-soon-as-red-linesconsidered
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/5/iran-iaea-hold-talks-as-nuclear-negotiations-nearfinish-line
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/30/us-imposes-sanctions-over-irans-ballistic-missileprogramme
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/31/ukraine-war-should-not-hinder-iran-deal-revival-usanalysts-say
"Izrael w obliczu nowej fali terroru."
https://www.i24news.tv/en/news/israel/defense/1648927752-bennett-israel-diffused-tickingtime-bomb-in-overnight-west-bank-raid
https://www.jpost.com/israel-news/article-702902

O stowarzyszeniu:
Forum Młodych Dyplomatów to ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające
młodych ludzi zainteresowanych dyplomacją i stosunkami
międzynarodowymi.
Naszą misją jest stwarzanie możliwości dla rozwoju studentów i
absolwentów, zarówno polskich jak i zagranicznych uczelni, którzy chcą
związać swoją przyszłość z pracą w międzynarodowym środowisku.
Działamy już od niemal 20 lat. Nasza organizacja liczy sobie ponad 200
członków, działających w 7 polskich miastach, którzy doskonalą swoje
umiejętności poprzez działanie w grupach językowych i regionalnych,
organizowanie spotkań z dyplomatami i ekspertami, dyskusje we własnym
gronie i z uznanymi specjalistami.
Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz czytaniu
atrykułów i prasówek na naszej stronie internetowej - www.diplomacy.pl
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