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16 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
CZARNOGÓRY
KAMIL PTASIŃSKI
W bieżącym miesiącu mija 16 lat od odłączenia się Czarnogóry od Serbii. Proces ten
rozpoczął się już w 1997 roku pod rządami Milo Dźukanovića, który obecnie sprawuje urząd
prezydenta. Referendum natomiast odbyło się 21 maja 2006 roku. 55,5% mieszkańców
Czarnogóry zagłosowało za niepodległością państwa. Na karcie do głosowania znajdowało
się jedno pytanie: Czy chcesz, aby Czarnogóra była niepodległym państwem z pełną
podmiotowością

międzynarodowo-prawną?

Frekwencja

wyniosła

86,3%.

Poprzednie

referendum z 1992 roku przyniosło przeciwne rezultaty, prawie 96% obywateli zagłosowało
za Związkiem Państwowym z Serbią. Czarnogóra, podobnie jak

Macedonia Północna,

uzyskała niepodległość w całkowicie bezkonfliktowym procesie. Parlament Czarnogóry po
88 latach proklamował niepodległość 3 czerwca 2006 roku. Wyniku referendum nie uznali
proserbscy posłowie.
Czarnogóra utraciła swoją niepodległość w 1918 roku, gdy stała się częścią Królestwa SHS.
100 lat po tym wydarzeniu w czarnogórskich miastach pojawiły się antyserbskie plakaty z
hasłem: "100 lat od przestępstwa i hańby białego terroru. Nigdy więcej 1918. Dla prawa,
honoru i wolności Czarnogóry." Białych nazywano deputowanych, którzy 24 listopada 1918
roku zagłosowali za detronizacją czarnogórskiego króla Nikoli I i przyłączeniem państwa do
Serbii. Przeciwników natomiast nazywano zielonymi. W kontekście niepodległościowym
Czarnogóry, godło państwa zamiast na czerwonym tle pojawia się nie zielonym.
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Trzeba zaznaczyć, że społeczeństwo czarnogórskie jest bardzo podzielone. Część uznaje
siebie za Czarnogórców, część za Serbów. Do tego dochodzą również Boszniacy (bośniaccy
muzułmanie), Romowie oraz nieliczni Chorwaci. Największym miastem skupiającym
Czarnogórców jest historyczna stolica państwa- Cetynia. Często można usłyszeć, że ,,Cetynia
jest centrum i duszą Czarnogóry i bez niej by nie powstała”. W tym mieście w sierpniu
ubiegłego roku odbyły się protesty przeciwko Serbskiej Cerkwii Prawosławnej- intronizacji
nowego zwierzchnika SCP w cetyńskim monastyrze z XV wieku, który jest uznawany za
duchowny ośrodek Czarnogóry. Większość Serbów nie uznaje niepodległości Czarnogóry i
neguje istnienie języka czarnogórskiego. Na terenie Czarnogóry funkcjonuje Czarnogórska
Cerkiew Prawosławna, nieuznawana przez SCP.
Stosunki dyplomatyczne między Polską a Czarnogórą zostały nawiązane w sierpniu 2006
roku. W 2007 roku została otworzona Ambasada RP, a w 2011 roku Ambasada Czarnogóry w
Warszawie. Obecnym Ambasadorem Polski w Czarnogórze jest Artur Dmochowski, a
Ambasadorem Pełnomocnikiem Czarnogóry w Warszawie jest Milena Mumin.
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PODZIELENI FRANCUZI WYBRALI
PREZYDENTA W NAJBARDZIEJ
EUROPEJSKICH WYBORACH OD LAT
PATRYCJA GĄSIOREK
27 kwietnia Rada Konstytucyjna ogłosiła Emmanuela Macrona Prezydentem Republiki na
kolejną kadencję, co czyni go pierwszym od 20 lat Prezydentem Francji, który doczekał się
reelekcji.
Gorszy “remake” wyborów sprzed 5 lat.
Podobnie jak w 2017 r., w tegorocznych wyborach prezydenckich we Francji od początku
sondaże i opinie ekspertów wskazywały, że w II turze zmierzą się Emmanuel Macron i
Przywódczyni Zgromadzenia Narodowego- Marine Le Pen. Marazm francuskiej sceny
politycznej spowodował jednak największy od lat 60. procent absencji Francuzów przy
urnach wyborczych, który wyniósł w tym roku aż 28%, a ponad 2 miliony obywateli oddało
puste głosy. Ostateczne wyniki co prawda wskazują na pewne zwycięstwo Macrona (58,55%)
nad Le Pen (41,45%), jednakże nie aż tak pewne jak 5 lat temu, kiedy kandydaci uzyskali
kolejno 66% i 34%. Nowowybrany Prezydent zauważył w swoim przemówieniu po wygranej
problem silnego podziału oraz znużenia życiem politycznym wśród społeczeństwa
francuskiego: “Myślę o rozczarowaniu wyborców Marine Le Pen. Musimy odpowiedzieć na
ich gniew. Nie będę prezydentem jednej strony. Myślę o tych, którzy nie poszli na wybory”.
Najbardziej europejskie wybory od lat.
Wyborami prezydenckimi we Francji w tym roku żyła cała Europa. Widmo przejęcia Pałacu
Elizejskiego przez skrajnie prawicową Marine Le Pen przysparzało o zmartwienia
przywódców państw europejskich. Emocje przybrały tak wysoką skalę, że aż byliśmy
świadkami złamania zasady nieingerowania w wybory w innym kraju Unii Europejskiej. Mowa
o wspólnym artykule kanclerza Niemiec, Olafa Scholza oraz premierów Hiszpanii i Portugalii,
Pedro Sanchez oraz Antonio Costy, który ukazał się przed II turą wyborów, m.in. w dzienniku
„Le Monde” oraz „El Pais”.
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Zwrócili się oni w nim do Francuzów z apelem o obronę europejskich wartości, opowiadając
się tym samym przeciwko Marine Le Pen, która “otwarcie trzyma z tymi, którzy atakują naszą
wolność i demokrację”, nawiązując tym samym do bliskich relacji Le Pen z Prezydentem
Rosji, Władimirem Putinem.
Francja jako jedyne państwo Unii Europejskiej posiadające broń atomową oraz stałe miejsce
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, siłą rzeczy musi być w centrum zainteresowania Unii, której
zależy na francuskim wsparciu wspólnoty. Ranga wyborów prezydenckich we Francji jest tak
wysoka, ponieważ obowiązuje tam system półprezydencki, w którym Prezydent cieszy się
szerokimi prerogatywami czyniącymi go aktywnym podmiotem politycznym.
Prawica rośnie w siłę.
To już trzecia nieudana próba zdobycia Pałacu Elizejskiego przez Marine Le Pen, jednak
doliczywszy starty w kampaniach prezydenckich jej ojca, Jean-Marie Le Pena, będzie to już 8
nieudane podejście tych skrajnie prawicowych kandydatów. Marine Le Pen jednak od
początku swoich starań zdobywała znacznie większe poparcie niż jej ojciec, który we Francji
uważany jest za rasistę, islamofoba oraz człowieka negującego Holocaust. Z tego powodu w
2002 r., przedstawiciel konserwatyzmu francuskiego, zmarły niedawno Jacques Chirac,
odmówił debatowania z Le Penem.
Marine Le Pen dokonała jednak tego, czego jej ojcu się nie udało- ociepliła wizerunek jej
ugrupowania oraz znacznie “odmłodziła” jego elektorat, a także wzniosła się na porzucenie
ram prawica-lewica. Zmieniła nazwę z “Front Narodowy” na “Zgromadzenie Narodowe”,
usunęła z partii wielu polityków starszego pokolenia (w tym Jean-Marie Le Pena) oraz
postawiła na ścisłą współpracę z młodzieżówką partii, otaczając się młodymi politykami,
noszącymi na ustach hasła zmiany. Często stawiała się także w kontraście do “aroganckiego”
Macrona, pokazując, że wsłuchuje się w głosy zwykłych Francuzów. O radykalnych zmianach
w programie partii nie ma jednak mowy. Dopiero krótko przed wyborami Le Pen wycofała
się z postulatu wyprowadzenia Francji z Unii Europejskiej oraz systemu euro, pozostawiając
antyimigrancką politykę, wyjście ze struktur wojskowych NATO oraz sojusz z Rosją.

.
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Czerwcowe wybory parlamentarne.
Na wyborach prezydenckich nie zakończyło się zabieganie przez Macrona i Le Pen o głosy
francuskich obywateli, bowiem już 12 i 19 czerwca odbędą się wybory parlamentarne, które
we Francji mają miejsce każdorazowo po wyborach prezydenckich. O ile lewica francuska po
nieudanym zjednoczeniu przed wyborami prezydenckimi, planuje naprawienie tego błędu
przed wyborami parlamentarnymi, o tyle Marine Le Pen już zapowiedziała, że nie stworzy
unii prawicy z ugrupowaniem Erica Zemmoura, gdyż jak twierdzi Sébastien Chenu, członek
Zjednoczenia Narodowego: “Zemmour chce unii prawicy, a my chcemy wielkiej, patriotycznej
unii, która wykracza poza lewicę i prawicę, bo koncepcje lewicy i prawicy nie działają”.
Z kolei Emmanuel Macron, aby móc swobodnie realizować swoje postulaty, wyznaczając tym
samym stanowisko premiera, potrzebuje samodzielnej większości swojej partii- Republika
Naprzód, na co się jednak nie zapowiada. Na stanowisko premiera ostrzy sobie jednak zęby
trzeci pod względem uzyskanych głosów w wyborach prezydenckich- Jean-Luc Mélenchon,
przywódca skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona, który zaproponował już
współpracę Macronowi. Problem polega na tym, że Mélenchon jest otwarcie antyunijny,
antyamerykański oraz prorosyjski. Taka opcja nie może się zatem podobać Macronowi, który
aspiruje do zastąpienia Angeli Merkel na niepisanym stanowisku przywódcy Unii
Europejskiej.
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SZWEDZKA KWESTIA
BEZPIECZEŃSTWA
OSKAR STEFAŃSKI
Kwiecień w Szwecji minął w zasadzie pod znakiem rozmów w sprawie dołączenia Królestwa
do NATO. Wszystko wskazuje na to, że Szwecja niedługo dołączy do Sojuszu i stanie się jego
nowym członkiem, a zrobi to najprawdopodobniej wspólnie z Finlandią. To jednak nie
wszystko co działo się w polityce szwedzkiej w ostatnich tygodniach
Liberałowie zmieniają swoje dowództwo.
Liderka Liberalerny, Nyamko Sabuni zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej partii.
Sama decyzja została przyjęta ze sporym zaskoczeniem, gdyż nikt realnie nie myślał o tym,
że Sabuni odejdzie. Była minister zrezygnowała najprawdopodobniej przez słabe notowania
jej partii w sondażach, w których na próżno szukać jakichkolwiek pozytywów. Liberałowie
walczą, już nawet nie o przekroczenie 4 procentowego progu wyborczego, ale o
przekroczenie progu wymaganego do państwowego finansowania partii wynoszącego 2
procent w wyborach parlamentarnych. Nowym szefem Liberalerny został Johan Pehrson,
który zapowiedział chęć przeprowadzenia Liberałów przez historyczną kampanię wyborczą i
sukces partii w wyborach, które odbędą się 11 września. Pehrson nie zmienił kierunku
działań Liberałów, wciąż współpracującymi pod jego rządami z opozycją i chcącymi być
częścią przyszłego opozycyjnego rządu.
Zamieszki w kraju.
W okolicach połowy kwietnia, po demonstracji duńskiego polityka Rasmusa Paludana, który
notabene posiada również szwedzkie obywatelstwo, na której spalił Koran, w całej Szwecji
wybuchły gigantyczne protesty. Wystąpienie lidera skrajnie prawicowej partii Stram Kurs
miało miejsce w szwedzkim mieście Jönköping. Po tym wydarzeniu Paludan zapowiedział, że
powtórzy to w innych miastach oraz wystartuje we wrześniowych wyborach w Szwecji.
Protesty przeciwko temu incydentowi miały krwawy przebieg, wiele osób zmarło. Trwały one
kilka dni, a według szwedzkiej policji były one niezwykle trudne do powstrzymania.
Doprowadziły one również do debaty publicznej, w której zostały skrytykowane przez główne
partie polityczne.
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Dołączyć do NATO, czy nie?

Od końca marca, gdy premier Magdalena Andersson zapowiedziała możliwą zmianę kursu
Socjaldemokratów i Szwecji w zakresie polityki zagranicznej, debata publiczna dotycząca
możliwej akcesji Królestwa do NATO nabrała tempa. Wszystko wygląda na to, że Szwecja
złoży wniosek o przystąpienie do Sojuszu w okolicach połowy maja, kiedy to w Sztokholmie
u króla Karola XVI Gustawa będzie gościł prezydent Finlandii Sauli Niinistö.
Szwecja ma to zrobić wspólnie z Finlandią. Państwa będące w ścisłej współpracy militarnej
mogą dołączyć do NATO w tym samym momencie, powiększając tym samym granicę
Sojuszu i Rosją o ponad 1000 kilometrów. W Szwecji Socjaldemokraci rozmawiają na
poważnie od blisko miesiąca o dołączeniu do NATO. Wygląda jednak na to, że decyzja
została już podjęta, chociażby ze względu na zmianę daty przedstawienia nowej polityki
bezpieczeństwa na 13 maja, przy czym wcześniejszy termin miał mieć miejsce pod koniec
miesiąca. Szwedzcy Demokraci również postawili sprawę jasno. Jimmie Åkesson stwierdził,
że jeśli Finlandia dołączy do NATO, to Szwecja powinna zrobić to samo. Na ten moment cała
opozycja i Partia Centrum popierają tę kwestię, Socjaldemokraci maja przedstawić swoje
oficjalne stanowisko do połowy maja. Przeciwne są natomiast: Partia Lewicy, chyba że
możliwość ta byłaby przedstawiona w ogólnokrajowym referendum, oraz Zieloni. Według
sondaży potencjalne przystąpienie do Sojuszu popiera około 50% Szwedów.
Wszystko wygląda zatem na to, że Szwecja wspólnie ze swoimi fińskimi przyjaciółmi złoży
wniosek akcesji w tym samym czasie, tym samym najprawdopodobniej będziemy mogli
niedługo powitać nowych członków Paktu Północnoatlantyckiego.
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NIEMCY W ZAWAHANIU
ANNA PYREK

Od początku wojny w Ukrainie postawa Niemiec budzi duże kontrowersje, zarówno wśród
samych obywateli, jak i w odbiorze reszty świata. Kanclerz się waha, państwo kluczy - silne do
tej pory Niemcy okazały się słabe w dobie konfliktu.
Najpierw był gaz.
Unia Europejska zapowiada zupełne odejście od energii z Rosji - niektóre państwa
członkowskie już się od niej odcięły, a niektóre zostały odcięte - tak jak Polska. Odmienna
wydaje się być tutaj postawa Niemiec, które zdecydowały się za gaz płacić w rublach, aby
otrzymywać dalsze dostawy z Federacji Rosyjskiej. Ma to się jednak zmienić do końca roku,
co zapowiedziała niemiecka minister spraw zagranicznych, Annalena Baerbock po spotkaniu
z szefami dyplomacji państw bałtyckich w Rydze. Zgodnie z jej zapewnieniami “do lata
zmniejszymy o połowę zużycie rosyjskiej ropy naftowej, a do końca roku osiągniemy poziom
zero, a potem dojdzie gaz”. Wydaje się być to krokiem w dobrą stronę, aczkolwiek nie
wiadomo, na ile wymuszonym przez sytuację i nastawienie Unii Europejskiej, która pracuje
nad wprowadzeniem embarga na import rosyjskiej ropy naftowej do Wspólnoty, co tym
samym uczyniłoby niemożliwym nabywanie surowców przez Niemcy.
Broń dla Ukrainy.
Zarówno w kwestii surowców, jak i broni Niemcy nie były w czołówce. Podczas swego
przemówienia 27 lutego kanclerz Olaf Scholz mówił o przełomie dziejowym i o potrzebie
zmierzenia się z nową rzeczywistością. Niemieckie media takie jak "Die Welt” czy
ekonomiczny dziennik "Handelsblatt" zgodnie stwierdzają, że Scholz obudził oczekiwania,
jakoby Niemcy miały objąć przywództwo w kierowaniu pomocy Ukrainie i pokazać się jako
silny członek NATO. Za zapowiedziami jednak nie poszły czyny, a kraj nie przekazał do końca
kwietnia żadnej ciężkiej broni do państwa zaatakowanego przez Rosję. Jedynie, jak podaje
Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu – stan na początek kwietnia –
niemieckie wydatki na obronę wojskową Ukrainy wyniosły około 186 mln euro. Środki te
zostały wykorzystane głównie na zakup ręcznych granatników przeciwpancernych,
przenośnych wyrzutni rakiet przeciwlotniczych, karabinów maszynowych, amunicji i sprzętu
ochronnego, ale nie broni ciężkiej.”

STRONA 13

MAGAZYN FMD

Najbardziej jednak Ukrainie zależało na dostawie gąsienicowych wozów bojowych Marder.
Odniósł się do tego zastępca inspektora generalnego Bundeswehry gen. Markus Laubenthal.
Niemałym zaskoczeniem była przekazana przez niego wiadomość, że Niemcy nie są w stanie
dostarczyć tego sprzętu, ponieważ wtedy nie mogłyby wywiązać się ze swoich zobowiązań
sojuszniczych i zapewnić zdolności operacyjnej swojej armii. Wskazywał również, że
korzystanie z niego wymaga odpowiedniego szkolenia, które trwa w najlepszym razie kilka
tygodni.
Z czego wynika to wahanie?
Ciężko powiedzieć skąd bierze się brak zdecydowanych działań ze strony kanclerza.
Niemieckie media bardzo krytykują jego nastawienie i postępowanie wobec wojny w
Ukrainie. Z jednej strony powodem zwlekania z dostawą ciężkiej broni może być obawa
przed eskalacją konfliktu - jednak obecne działania zdecydowanie różnią się od poprzednich,
a skala wojny już jest nieporównywalna z innymi konfliktami, które miały miejsce w tej części
świata od II wojny światowej. Deutsche Welle wskazuje, że możliwe jest również osiągnięcie
kresu możliwości przez Bundeswehrę. Czy może powodem są obawy kanclerza przed zbyt
zdecydowanym działaniem?
Niezależnie od przyczyn, ciężko znaleźć osoby pozytywnie wypowiadające się o działaniach
Niemiec od początku wojny w Ukrainie - państwo wydaje się wahać i nie podejmować
żadnych kroków, do momentu aż zostanie do tego zmuszone.
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WŁOCHY WOBEC WOJNY
JAN DUTHEL

Czwarty miesiąc roku naznaczony był zmianami, tak w polityce wewnętrznej, jak i
zewnętrznej Republiki Włoskiej. Premier Mario Draghi chce w zdecydowany sposób
przełamać symptomatyczny dla Włochów imposibilizm - co jest widoczne w trzech
kluczowych zdarzeniach ostatniego miesiąca.
Prywatyzacja Alitalia na horyzoncie.
Alitalia to nazwa funkcjonująca w okresie od 1946 do 2020 roku. Po kilkunastu latach prób
wyciągnięcia przedsiębiorstwa z dołka finansowego, narodowy włoski przewoźnik został
znacjonalizowany i funkcjonuje dziś jako ITA Airways. Ważniejszą zmianą może być jednak to,
że Włochy wreszcie mogą zarobić na swoim przewoźniku - jeśli uda się go sprzedać. Według
doniesień rynkowych konsorcjum w składzie Lufthansa i Mediterranean Shipping Company
S.A. (MSC) złożyli ofertę nabycia ITA Airways za kwotę rzędu 1.5 mld euro. Na włoskie aktywa
mają czaić się też Air France - KLM i tanie linie lotnicze Wizz Air.
Szacuje się, że od swojego założenia ponad 12 mld euro zostało wpompowanych w Alitalia, a
problemy finansowe linii były powodem kłopotów kolejnych rządów w ciągu ostatnich
kilkunastu lat. Dawniej linie były symbolem innowacji i powodem dla dumy, a ich logo
powszechnie kojarzone z wysoką jakością. W 2021 roku Alitalia została jednak uziemiona
przez Unię Europejską z powodu problemów prawnych i zastąpiona mniejszym następcą ITA Airways ma 52 samoloty i około 2500 pracowników, mniej niż ćwierć stanu sprzed 2020
roku. Udany podział pozwolił jednak nie przenosić konieczności spłaty nieprawidłowo
przyznanych Alitalia dotacji. Zamiast tego Bruksela nakazała starej Alitalii zwrot 900 milionów
euro nielegalnej pomocy państwa przyznanej w 2017 r. Kolejne dochodzenie w sprawie
pomocy państwa UE, dotyczące pożyczki w wysokości 400 mln euro przyznanej w 2019 r.,
wciąż trwa. Nie wygląda jednak na to, by Włochy miały te pieniądze odzyskać. Niemniej
jednak sam fakt częściowego uratowania przewoźnika odczytywany jest jako osobisty sukces
Draghiego i świadectwo jego poważania w polityce europejskiej.
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Mario Draghi, uważany za człowieka, który uratował strefę euro, może wreszcie doprowadzić
do końca historię związku Włoch z własnym przewoźnikiem. Jak mówi Ugo Arrigo, profesor
Uniwersytetu w Mediolanie - Bicocca: „Alitalia to metafora naszego kraju i jego trajektorii, od
powojennego odrodzenia i rozwoju do upadku na przełomie wieków”.
Gaz będzie płynął z Algierii.
Rosja przestanie być największym dostawcą gazu we Włoszech - dzięki zawarciu przez Mario
Draghiego umowy na dostawy z Algierii. Rosja dostarcza około 40 procent włoskiego gazu
ziemnego, ale ta zależność jest obecnie postrzegana jako zagrożenie po inwazji Rosji na
Ukrainę.
Włoski minister spraw zagranicznych przyznał, że jego rząd zdecydował się zbyt późno na
dywersyfikację źródeł pozyskiwania nośników energii. W zeszłym roku Włochy sprowadziły
prawie 29 mld centymetrów sześciennych gazu z Rosji (39,9% całkowitych dostaw), oraz 22.5
mld z Algierii. Za pozostałe 30% całkowitego importu odpowiadają dwadzieścia cztery kraje,
w tym Katar i Azerbejdżan. Zgodnie z umową między państwowymi przedsiębiorstwami:
algierską Sonatrach i włoską Eni (Włochy są akcjonariuszem mniejszościowym), Algieria wyśle
do Włoch dodatkowe 9 miliardów metrów sześciennych gazu do przyszłego roku i w 2024
roku.
Zależność od Rosji przeszkadza szczególnie Draghiemu, który, jako zwolennik większego
zaangażowania USA w NATO, nie mógł całkowicie swobodnie kształtować swojej polityki
wobec Moskwy. Sytuacja ta zmienia się jednak - Włochy, jako jedno z sześciu państw
europejskich, wyrzuciły piątego kwietnia 30 wysłanników Federacji Rosyjskiej.
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Pragmatyczny federalizm.
Zwrot w politykach gospodarczej i energetycznej zwieńczony został pierwszym wystąpieniem
Mario Draghiego 3 Maja przed Parlamentem Europejskim. Premier opowiedział się za
większym zbliżeniem państw europejskich w duchu "pragmatycznego federalizmu", mającym
objawić się m.in. zniesieniem wymogu jednomyślności w podejmowaniu przez Unię
Europejską najważniejszych decyzji.
„Potrzebujemy pragmatycznego federalizmu, który obejmie wszystkie obszary dotknięte
trwającymi przemianami – od gospodarki, przez energię, po bezpieczeństwo” – powiedział
Draghi do członków Europarlamentu. „Jeśli wymaga to rozpoczęcia ścieżki, która doprowadzi
do rewizji traktatów, powinniśmy przyjąć ją z odwagą i ufnością”. W świetle wojny w Ukrainie
Mario Draghi wezwał do zwiększenia kompetencji instytucji unijnych w obszarach polityki
obronnej i rezygnacji z jednomyślności, która jest wymagana przy podejmowaniu przez UE
decyzji m.in. w polityce zagranicznej. Takie wezwania spotykały się wcześniej z oporem ze
strony innych rządów UE, zwłaszcza niektórych mniejszych krajów obawiających się bycia
regularnie przegłosowywanymi przez silniejszych członków wspólnoty. Jednym z ciekawszych
momentów przemówienia było porównanie obecnej sytuacji w Europie do przełomowych
momentów XX wieku - to, zdaniem Draghiego, takie wydarzenia jak zakończenie II Wojny
Światowej były momentami ustanawiania nowych traktatów.
Odkąd został premierem w zeszłym roku, Draghi nalegał na bliski sojusz Włoch z NATO i USA.
Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Draghi zerwał z tradycyjnie łagodnym stanowiskiem swojego
kraju wobec Rosji, wspierając sankcje wobec Moskwy i militarne wsparcie dla Ukrainy.
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LULA POWRACA DO
BRAZYLIJSKIEJ POLITYKI
ANNA GIBASIEWICZ
Były prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva potwierdził, że w przyszłym miesiącu
rozpocznie kampanię na rzecz odzyskania prezydentury od swojego prawicowego
przeciwnika, Jaira Bolsonaro, porównując ich rywalizację do starcia pomiędzy Liverpoolem a
Manchesterem City. W połowie kwietnia Lula potwierdził oficjalnie, że 7 maja rozpocznie swój
powrót na scenę polityczną. Powrót Luli, aby zapewnić sobie trzecią kadencję jako przywódca
największego państwa Ameryki Łacińskiej, był oczekiwany od czasu, gdy w zeszłym roku
odzyskał on swoje prawa polityczne, po tym jak unieważniono szereg wyroków skazujących
go za korupcję.
Ostatnim razem, gdy Lula sprawował urząd prezydenta Brazylii w latach 2003-2010, jego
programy pomocy społecznej pozwoliły milionom ludzi wyjść z ubóstwa. Bolsa Família,
centralny punkt polityki społecznej Luli, była programem rządu Brazylii, który udzielał
pomocy finansowej biednym rodzinom brazylijskim, które aby się kwalifikować, musiały
zapewnić swoim dzieciom uczęszczanie do szkoły i podstawowe szczepienia. Program ten
jest wymieniany jako jeden z głównych czynników przyczyniających się do zmniejszenia
ubóstwa w Brazylii, które spadło o prawie 30% podczas pierwszej kadencji administracji Luli.
Gdy Lula opuszczał pałac prezydencki jego poparcie wynosiło 80%. W sytuacji, gdy
Brazylijczycy borykają się z pandemią i inflacją, nie dziwi fakt, że w większości sondaży Lula
znacząco góruje nad Bolsonaro.
Jednakże, trzeba pamiętać, że Lula jest także uważany przez wielu za jednego z najbardziej
skorumpowanych polityków w historii Brazylii. Przeciwnicy Luli nie chcą, by wyborcy
zapomnieli, że były prezydent Brazylii został skazany na 12 lat więzienia pod zarzutem prania
brudnych pieniędzy i korupcji, a poprzednie wybory w 2018 r. obserwował z więzienia.
Proces Lava Jato (pol. myjnia samochodowa) doprowadził do aresztowania Luli w 2018 r. To,
co zaczęło się w 2014 r. jako operacja mająca na celu złapanie drobnych handlarzy walutą na
stacjach benzynowych, wkrótce sięgnęło dalej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Ujawniła
ona, że firmy przekupywały polityków w zamian za ogromne kontrakty, obnażając
systemową korupcję.
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Ujawnienie informacji o Lava Jato sprawiło, że Brazylijczycy masowo wyszli na ulice,
protestując przeciwko korupcji. Pierwotne śledztwo koncentrowało się na stacji benzynowej
w stolicy kraju Brasílii, z której korzystały osoby zajmujące się praniem pieniędzy. Z biegiem
czasu jednak, śledztwo objęło 11 krajów i dotyczyło kilkunastu obecnych lub byłych szefów
państw Ameryki Łacińskiej, w tym Luli. Pomimo tego, że była prezydent Brazylii Dilma
Roussef, nie była bezpośrednio zamieszana w skandal, Lava Jato odegrała rolę w jej
impeachmencie. Lula został skazany za przyjmowanie łapówek w postaci apartamentu przy
plaży i remontu wiejskiego domu. Wyrok sprawił, że zgodnie z brazylijską ustawą Lei da Ficha
Limpa (pol. prawo czystej karty) Lula nie mógł wziąć udziału w wyborach w 2018 r., które
wygrał Bolsonaro. Lula odsiedział 19 miesięcy z 12-letniej kary.
W 2019 r. pojawiła się seria zarzutów przeciwko temu, jak był prowadzony proces Lava Jato
po tym jak została ujawniona korespondencja sędziego Moro z prokuratorem Deltanem
Dallagnolem. W czerwcu 2019 r. ujawniono, że sędzia Sergio Moro, który skazał Lulę,
współpracował z prokuratorami, oferując porady i wskazówki śledcze. Co więcej,
bezstronność Moro została zakwestionowana, gdy został on ministrem sprawiedliwości
Bolsonaro.
W zeszłym roku, kilka tygodni po tym jak wyroki skazujące Lulę zostały unieważnione, Sąd
Najwyższy orzekł, że Moro był stronniczy. Ponad 20 spraw przeciwko Luli i jego rodzinie
zostało zarchiwizowanych, zawieszonych lub zamkniętych - z powodu zatarcia dowodów,
błędów proceduralnych lub uchybień technicznych. Chociaż Luli prawdopodobnie zostaną
postawione inne zarzuty dotyczące korupcji, obecnie może on ponownie ubiegać się o urząd
prezydenta w 2022 roku. Pomimo wielu błędów podczas procesu, Lava Jato zapoczątkowała
nowe sposoby prowadzenia walki z korupcją i bezkarnością osób na wysokich stanowiskach
państwowych w Ameryce Łacińskiej. Dlatego, podczas najbliższych miesięcy kampanii
wyborczej, można spodziewać się wielu nawiązań do spuścizny Lava Jato.
Wybór Jaira Bolsonaro był triumfem prawicy. Popierany przez brazylijskie elity, odniósł
zwycięstwo przede wszystkim dzięki fundamentalistycznym kościołom zielonoświątkowym i
zwolennikom dyktatury wojskowej, która trwała w Brazylii w latach 1964-1985. Został
wybrany, obiecując krucjatę przeciwko korupcji, która była powracającym problemem
podczas ponad 13 lat rządów Partii Pracujących. Na niespełna sześć miesięcy przed
wyborami, które odbędą się 2 października, sondaże dają Luli przewagę nad Bolsonaro,
którego krytycy obwiniają przede wszystkim o wylesianie Amazonii i katastrofalną reakcję na
epidemię koronawirusa, która zabiła ponad 660 tys. osób w Brazylii.
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Poparcie dla Bolsonaro wynosi około 30%, natomiast ostatnie sondaże dają Luli niewiele
powyżej 40%. Wielu analityków spodziewa się jednak, że wynik będzie bardziej zbliżony niż
wskazują na to sondaże. Wynika to z faktu, że Lula, choć jest zręcznym politykiem, ma wiele
słabych punktów jako kandydat. W opinii publicznej, on i jego partia wciąż kojarzeni są z
korupcją. Choć wielu biedniejszych Brazylijczyków pamięta wzrost gospodarczy z czasów
jego prezydentury w latach 2003-2010, inni wspominają, że jego protegowana Dilma
Rousseff, doprowadziła kraj do najgłębszego od stulecia załamania gospodarczego. Choć od
czasu objęcia urzędu popularność Bolsonaro spadła, widać, że prawicowe poglądy wciąż
przemawiają do brazylijskiego społeczeństwa. Dlatego należy poważnie potraktować
możliwość, że Bolsonaro odegra dużą rolę w wyborach zaplanowanych na październik 2022
roku. Pomimo że kwestia korupcji od dawna budzi duże emocje w Brazylii, a kampania
Bolsonaro opiera się na antykorupcyjnych hasłach, to jednak lewica ma trudności z jej
skutecznym upolitycznieniem.
Sergio Moro, który zasłynął jako przywódca ogromnego śledztwa korupcyjnego Lava Jato, w
wyniku którego skazał Lulę, dołączył do rządu Bolsonaro po wyborach w 2018 r. jako
minister sprawiedliwości. W 2020 r. jednak zrezygnował z pracy po tym, jak doszło do
konfliktu z prezydentem. W grudniu 2021 r. nieformalnie ogłosił swój udział w wyborach
prezydenckich w 2022 r. poprzez wstąpienie do centrowej partii politycznej Podemos (pol.
Możemy). Reputacja Moro ucierpiała natomiast w wyniku walki z Bolsonaro, a także decyzji
Sądu Najwyższego o odrzuceniu wyroków skazujących Lulę z powodu uprzedzeń
prokuratorskich. 31 marca bieżącego roku Moro ogłosił, że zawiesza swoją kampanię.
Wycofanie się Moro sprowokowało pytania o to, kto może liczyć na wsparcie 8% wyborców,
którzy go popierali.
Mając nadzieję na przyciągnięcie wyborców centrowych (także tych co wspierali Moro), Lula
wybrał na swojego kandydata na wiceprezydenta swojego dawnego rywala Geraldo
Alckmina. Ta współpraca jest postrzegana jako próba stworzenia koalicji w celu obalenia
urzędującego prezydenta Jaira Bolsonaro. Lula da Silva i Alckmin pojawili się razem na
konferencji prasowej 8 kwietnia i podkreślili znaczenie stworzenia zjednoczonego frontu
przeciwko rządowi Bolsonaro, który ich zdaniem zagraża brazylijskiej demokracji.
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69-letni Alckmin jest politykiem, który trzykrotnie pełnił funkcję gubernatora stanu São Paulo
i był współzałożycielem centroprawicowej Partido da Social Democracia Brasileira. Pod koniec
ubiegłego roku Alckmin jednak zrezygnował z członkostwa w PSDB i przyłączył się do
centrolewicowej Partido Socialista Brasileiro, co przez wielu było postrzegane jako sposób na
zawarcie sojuszu politycznego z Lulą.
Co ciekawe, Brazylia po raz pierwszy zaprosiła w tym roku przedstawicieli Unii Europejskiej
do obserwacji zbliżających się wyborów. Zaproszenie to zostało wystosowane po tym, jak
prezydent Jair Bolsonaro wysunął bezpodstawne zarzuty oszustwa i zakwestionował ważność
brazylijskiego elektronicznego systemu głosowania w wyborach regionalnych w 2020 roku.
Istnieją obawy, że Bolsonaro może odrzucić wyniki październikowych wyborów. Obawy te
nasiliły się po ostatnich komentarzach prezydenta, w których domagał się on wprowadzenia
papierowych kart do głosowania i oskarżał komisję wyborczą o faworyzowanie swojego
głównego przeciwnika - Luiza Inacio Luli da Silvy.
Ostatnie sondaże pokazują, że Bolsonaro, którego Senat kraju oskarżył o zbrodnie przeciwko
ludzkości w związku z jego podejściem do kryzysu koronawirusa, pozostaje daleko w tyle za
Lulą. Większość sondaży i analiz pokazuje, że Lula jest faworytem do zwycięstwa w
październikowych wyborach. Bolsonaro nie zamierza jednak zrezygnować, przez co
brazylijskie rozgrywki polityczne w najbliższych miesiącach mogą być bardzo interesujące.
Niezależnie od wyniku, Brazylia będzie stanowić jedno z najbardziej liczących się państw
Ameryki Łacińskiej, a polityka tego kraju będzie rzutować na całą politykę regionu.

REGION AZJI I
PACYFIKU
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PAKT BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZY
CHRL I WYSPAMI SALOMONA
AGATA NARUSZEWICZ
Porozumienie w zakresie bezpieczeństwa, które podpisały ChRL i Wyspy Salomona,
wzbudziło niepokój krajów zachodnich. Mimo zapewnień o braku planów dotyczących
budowy bazy wojskowej, pojawiają się obawy związane z coraz większą obecnością Chin w
regionie Pacyfiku.
19 kwietnia świat obiegła informacja o tym, że Wyspy Salomona – rządzone przez
sprawującego obecnie swoją czwartą kadencję premiera Sogavare - podpisały z ChRL
porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Treść umowy nie jest w pełni znana,
natomiast z deklaracji obu państw wynika, iż ma dotyczyć ochrony chińskiej diaspory,
umożliwiać też będzie wysyłanie przez ChRL na Wyspy Salomona policji, personelu
wojskowego i innych sił porządkowych, a także okrętów. Ustalenia mogą mieć związek z
zamieszkami, które wybuchły na Wyspach Salomona w listopadzie zeszłego roku. W ich
wyniku ucierpiało również Chinatown w Honiarze – stolicy kraju. Dokonano tam spaleń i
grabieży.
Informacja o zawarciu porozumienia spotkała się z natychmiastową reakcją Australii (w
której strefie wpływów znajdują się obecnie Wyspy Salomona) oraz Stanów Zjednoczonych.
Obawy wyraziły również Japonia, Nowa Zelandia, Fidżi (w imieniu Forum Wysp Pacyfiku) i
Mikronezja. Państwa te zdają sobie sprawę z tego, jak istotnym punktem strategicznym są
dla ChRL Wyspy Salomona. Chodzi tu na przykład o aspekt handlowy (można z nich
kontrolować szlaki handlowe) czy kwestie związane z rybołówstwem. Chińczycy, dzięki
dostępu do portów czy lotnisk, mieliby o dużo większy niż do tej pory dostęp do całego
Pacyfiku.
Kurt Campbell, koordynator ds. Indo-Pacyfiku w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA,
odwiedził Wyspy Salomona razem z delegacją. Stany Zjednoczone w lutym ogłosiły, że
zamierzają otworzyć w Honiarze ambasadę, która była zamknięta od 1993 roku (ten fakt
krytykują przedstawiciele Pekinu, podkreślając dotychczasowy brak zainteresowania
Waszyngtonu sprawami Wysp Salomona).
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Minister terytoriów Australii Karen Andrews natomiast oświadczyła, że utworzenie bazy
wojskowej na Wyspach Salomona przez Chińczyków jest prawdopodobne i budzi niepokój.
Wcześniej tego typu baza została zbudowana przez Chińczyków w Dżibuti. Sogavare
zapewnił jednak, że baza nie zostanie wybudowana, a tacy partnerzy jak Australia czy Nowa
Zelandia są dla Honiary wciąż bardzo ważni. Xie Feng, wiceminister spraw zagranicznych
ChRL oświadczył, że interesem Pekinu jest wyłącznie rozwijanie pokojowej współpracy w
regionie, a Chiny nie szukają „stref wpływów”.
Analizując porozumienie o współpracy, nie można zapominać o kwestiach wewnętrznych,
które również mają wpływ na przebieg wydarzeń. Wyspy Salomona dopiero w 2019 roku
przestały utrzymywać kontakty z Tajwanem i zaczęły współpracę z ChRL. Nie wszyscy
mieszkańcy zareagowali pozytywnie na tę zmianę. Przykładowo, na wyspie Malaita wciąż
uznawany jest Tajwan, a jej mieszkańcy krytykują rząd za podjęte decyzje i winią ich za
kryzys,

którego

państwo

doświadcza

również

z

powodu

sytuacji

pandemicznej.

Jednocześnie, niektórzy (w tym premier Sogavare) twierdzą, że współpraca z Pekinem może
przynieść Honiarze dużo korzyści i rozwinąć infrastrukturę, rolnictwo czy system ochrony
zdrowia.
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WIZYTA URSULI VON DER LEYEN W
INDIACH
ANNA PYREK
Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen podczas swojego dwudniowego
pobytu w Indiach wzięła udział w spotkaniu z premierem państwa, Naredrą Modim,
prezydentem, Ram Nath Kovind’em i ministrem spraw zagranicznych, S. Jaishankar’em oraz
w inauguracji międzynarodowej konferencji Raisina Dialogue. Komentatorzy uważają, że
wizyta w Indiach miała na celu znalezienie mocnego partnera w Azji, po tym jak nie udało się
zacieśnić relacji z Chinami.
Partner handlowy UE.
W tym roku Indie oraz UE obchodzą 60. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych nie ma jednak wątpliwości, że nie był to główny powód pobytu Przewodniczącej KE w New
Delhi. Jeszcze przed swoim przyjazdem von der Leyen podkreślała, że Unia Europejska jest
trzecim najważniejszym partnerem handlowym i inwestorem w Indiach, a podczas swojej
wizyty planowała negocjować nowe umowy handlowe i inwestycyjne. Oczywiście tematem
miała być również wojna w Ukrainie i chęć pomocy Indiom w zmniejszeniu swojej zależności
od Rosji, z którą pozostaje w bliskich stosunkach, zwłaszcza w kwestii zbrojeń.
Przewodnicząca KE przebywała w Indiach dwa dni. Jak informuje oficjalna strona Komisji
Europejskiej, podczas wizyty von der Leyen zostało podjęte wiele ważnych decyzji. Zgodnie z
podanymi informacjami, Indie i Wspólnota zacieśniają swoją współpracę. Uzgodniono
powołanie wspólnej Rady ds. Handlu i Technologii, która ma być strategicznym
instrumentem w koordynowaniu handlu, nowych technologii i bezpieczeństwa w momencie,
gdy priorytetem jest zintegrowanie polityk w tym obszarze. Zgodzono się również na
wznowienie rozmów w sprawie umowy o wolnym handlu - mają one ruszyć już w czerwcu.
Von der Leyen, jako gość honorowy, wzięła również udział w inauguracji międzynarodowej
konferencji geopolitycznej i finansowej Raisina Dialogue, na której pojawili się między
innymi przedstawiciele Polski, Luksemburga, Norwegii, Słowenii, Litwy czy Nigerii. Sama
konferencja jest uważana za jedną z największych tego rodzaju, podczas której w tym roku
odbyło się ponad 100 paneli z więcej niż 210 przemawiającymi z 90 państw i organizacji
międzynarodowych.
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Indyjska neutralność.
Dla Zachodu niepokojący jest fakt, że Indie, najliczniejsza demokracja świata, nie
opowiedziała się wyraźnie przeciwko działaniom Federacji Rosyjskiej, ani nie poparła
marcowej rezolucji ONZ, w której 141 państw uznało Rosję za agresora i potępiło jej
działania oraz wzywało do wycofania się z Ukrainy. Rządzony przez premiera Modiego kraj
zachowuje neutralność, tym samym balansując pomiędzy Zachodem, Chinami a Rosją.
Dlatego też, dla przywódców z między innymi Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz USA
bardzo istotna stała się kwestia przeważenia szali na swoją stronę, w kierunku oddalania się
od Moskwy. Staje się to tym ważniejsze, że Indie w tym roku pełnią funkcję niestałego
członka RB ONZ, a w 2023 r. będą przewodniczyć pracom G20.
Zarówno przewodnicząca KE, jak i wizytujący państwo wcześniej w kwietniu Boris Johnson,
nawoływali do tego, aby nie zacieśniać relacji z Rosją, która popierana jest przez Chiny. Von
der Leyen podczas swojej wizyty odniosła się między innymi do stosowania przez Pekin tzw.
“polityki zadłużenia” wobec innych państw Azji oraz bliskiej współpracy z Moskwą
stanowiącej zagrożenie dla porządku gospodarczego i politycznego na świecie.
Dalsze plany Indii.
Pomimo starań przywódców zachodnich nie jest wiadome jak zachowają się Indie, które od
początku wojny zacieśniły jeszcze swoją współpracę z Rosją, importując więcej ropy naftowej
i węgla niż w latach poprzednich, wprost przeciwnie do Chin. Jak pisze jednak The Diplomat,
z obliczeń Unii Europejskiej wynika, że w globalnym wymiarze mniejsze znaczenie mają
transakcje New Delhi z Moskwą, które wyniosły 9 miliardów dolarów, niż te z Chinami
sięgającymi 50 miliardów. Dają również do myślenia słowa Ministra Spraw Zagranicznych
Indii odnoszącego się do pytań na temat importu surowców z Rosji: „Podejrzewam, patrząc
na liczby, że prawdopodobnie nasze całkowite dostawy w miesiącu byłyby mniejsze niż to,
co Europa importuje po południu” (ang. “I suspect, looking at the figures, probably our total
purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon.”)
Jednocześnie wydaje się, że Indie na wojnie w Ukrainie zyskują - zainteresowanie Zachodu
pozwala na otwarcie się na nowe rynki oraz wyjście z kryzysu gospodarczego, którego
państwo doświadczyło w ostatnim czasie.

STRONA 27

MAGAZYN FMD

W OBLICZU ZAGROŻENIA JAPONIA
PRÓBUJE UWOLNIĆ SIĘ OD
PACYFISTYCZNYCH OGRANICZEŃ
KONSTYTUCYJNYCH
WERONIKA WILKANOWSKA
Japonia przekaże Ukrainie i krajom sąsiednim łącznie 300 milionów dolarów w ramach
nadzwyczajnej pomocy humanitarnej oraz pożyczek. Kraj ten zmobilizuje również personel
w dziedzinie zdrowia i opieki medycznej. Co więcej, rosnące wezwania do zwiększenia
wydatków na wojsko po inwazji Rosji na Ukrainę pokazują, że Japonia zdaje sobie sprawę, iż
musi wzmocnić własną siłę odstraszania, a nie tylko polegać na sojuszu z USA.
Japonia, która od zakończenia II wojny światowej zrezygnowała z udziału w działaniach
wojennych, od ponad 75 lat nie wysyłała sprzętu wojskowego do innego kraju będącego w
trakcie wojny. Perspektywa ta zmieniła się jednak w obliczu wojny w Ukrainie. W ciągu
tygodnia rząd japoński zmienił zasady eksportu wojskowego, wysyłając do Ukrainy m.in.
hełmy i kamizelki kuloodporne. Ponadto, Japonia ze swojej strony zamroziła aktywa
rosyjskiego banku centralnego, stanowiące około 10 procent wszystkich rezerw walutowych
Rosji.
Pomoc wojskowa zaoferowana Ukrainie, choć nie mogła się równać z transportem broni
wysłanym przez NATO, stanowiła decydujący moment w ewolucji Japonii w kierunku
odejścia od pacyfistycznej tożsamości, przyjętej od czasu, gdy Stany Zjednoczone
przeforsowały wprowadzenie do powojennej konstytucji Japonii klauzuli wyrzekającej się
wojny.
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Temat użycia siły militarnej przez wojska japońskie jest niezwykle kontrowersyjnym
tematem wśród tamtejszej opinii publicznej. Debata często sprowadza się do czarno-białych
argumentów. Wobec braku racjonalnego dyskursu, powstałą próżnię wypełniła apatia
obserwatorów i świadoma ignorancja wobec zagrożeń, przed którymi stoi świat. Na przykład
po inwazji Rosji przywódca Japońskiej Partii Komunistycznej, Shii Kazuo opublikował na
Twitterze szeroko rozpowszechniony, samozwańczy tweet, w którym powoływał się na
artykuł 9 japońskiej konstytucji.
Z kolei były premier, Hatoyama Yukio nawiązał do winy po stronie Ukrainy i Rosji. Japońscy
pacyfiści zdają się nie dostrzegać, że Ukraińcy pilnie potrzebują pomocy wojskowej. Część
Japońskich polityków wykorzystała inwazję na Ukrainę do dalszego zaostrzenia retoryki
militarnej. Bardziej ekstremalne pomysły - z których najdobitniej wybrzmiewa propozycja
Shinzo Abe, najdłużej urzędującego premiera Japonii, by kraj ten gościł amerykańską broń
jądrową

-

najprawdopodobniej

nie

zostaną

zrealizowane.

W

sondażach

jednak

przeprowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat około dwóch trzecich społeczeństwa
konsekwentnie popierało zwiększenie potencjału obronnego kraju.
W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji militarnej na świecie, Japonia musi
ponownie rozważyć charakter swojego wkładu w utrzymanie pokoju. Wrodzona nieufność
do wszystkiego, co wojskowe, w niewielkim stopniu przyczynia się do bezpieczeństwa
narodowego i globalnego.

Region Afryki i
Bliskiego Wschodu
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ETIOPSKIE SIŁY PARAMILITARNE
OSKARŻONE O ZBRODNIE WOJENNE
I ZBRODNIE PRZECIWKO
LUDZKOŚCI
ALICJA NOWAK
6 kwietnia 2022 roku organizacje międzynarodowe zajmujące się prawami człowieka
opublikowały kompleksowy raport opisujący zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko
ludzkości, które mają miejsce w regionie Tigraj, w północnej Etiopii. Trwający 17 miesięcy
konflikt był przyczyną śmierci ponad 500 tysięcy osób oraz ogromnej skali masowych
przesiedleń, wymuszonych przez groźby, morderstwa oraz przemoc seksualną. Amnesty
International i Human Rights Watch przedstawiają w swojej publikacji działania etiopskich
żołnierzy, tym samym oskarżając urzędników państwowych oraz organizacje paramilitarne z
regionu Amhara o czystki etniczne.
Zarys wojny w Tigraju.
Na początku listopada 2020 roku wieloletnie napięcia między etiopskim rządem a władzami
regionu Tigraj eskalowały do wojny domowej. Wydarzeniem, które przypieczętowało decyzję
o otwarciu ognia, były przesunięte z powodu pandemii COVID-19 wybory, które miały odbyć
się w sierpniu 2020 roku. Pomimo decyzji władz centralnych, Tigaryjski Ludowy Front
Wyzwolenia postanowił przeprowadzić wybory wewnątrz swojego obszaru. Ta konkretna
strefa stanowiła przedmiot sporu granicznego, a rozpoczęcie otwartego konfliktu zbrojnego
zdeterminowało współpracę jednostek pozostających w niezgodzie z władzami regionalnymi
w celu przejęcia całkowitej kontroli nad ziemiami Tigraju. Premier Etiopii, Abiy Ahmed
pozyskał wsparcie sił bezpieczeństwa regionu Amhara oraz wojsk erytrejskich. Takie
dobranie sojuszników pozwoliło Etiopii wzmocnić swoją pozycję militarną na północnej oraz
południowej granicy Tigraju. Według danych podanych w raporcie, siły paramilitarne z
Amhary miały zająć zachodnią część regionu poprzez wypłoszenie ludności cywilnej za
pomocą masowych ostrzałów i egzekucji. Jednym z kluczowych wydarzeń konfliktu była
masakra w Mai Kadra, podczas której mieszkańcy Tigraju, w akcie zemsty, zamordowali
przynajmniej 600 cywili z Amhary.
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Raport.
Amnesty International i Human Rights Watch postanowiły połączyć siły, aby kompleksowo
przedstawić skalę popełnionych zbrodni. Ukształtowanie finalnej wersji raportu zajęło
ponad rok. Badania zostały zakończone w grudniu 2021 roku, 13 miesięcy po wybuchu
wojny. Przedstawiciele organizacji humanitarnych, w tym dziennikarze, przyznają, że było to
wyjątkowo ciężkie środowisko do zebrania danych - spotykano się z ograniczeniami
operacyjnymi, takimi jaki utrudnianie dostępu do konkretnych terenów i nękanie. Należało
przeprowadzić kompleksowe analizy, aby odpowiednio przedstawić skalę naruszeń na tak
dużym obszarze.
Organizacje wystosowały oficjalną prośbę do rządu o możliwość dostępu do regionów Tigraj
oraz Amhara, jednak nigdy nie otrzymały odpowiedzi, co skutkowało brakiem możliwości
przeprowadzenia osobistych konfrontacji. Strach przed podróżowaniem uniemożliwił wielu
osobom przesłuchania, a przerwy w dostarczaniu elektryczności, sprawiały, że badacze nie
mogli uzyskiwać w czasie rzeczywistym informacji od stron, z którymi współpracowali. Na
końcowy efekt raportu składa się 427 wywiadów - 18 to rozmowy z dziennikarzami,
przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi informatorami. Pozostałe 409 to
zeznania osób, które ucierpiały przez nadużycia, ich bliscy i świadkowie. Badacze często
przeprowadzali wywiady przez telefon. Udało się zorganizować pięć misji badawczych do
Sudanu, gdzie spotykano się z uchodźcami.
Według HRW, akty przemocy wobec cywili mające miejsce w Zachodnim Tigraju są
najbardziej okrutnymi zbrodniami popełnionymi podczas wojny w północnej Etiopii, a mimo
to nie przykuwają należytej uwagi międzynarodowych mediów. W czerwcu 2021 roku wiele
jednostek paramilitarnych zaczęło opuszczać teren regionu, z wyjątkiem tych stacjonujących
na obszarze Tigraju zachodniego. Tamtejsi mieszkańcy często są zmuszeni żyć bez prądu i
internetu, nie mają także dostępu do podstawowych produktów.
W trosce o dobro ludzi przebywających na obszarze objętym konfliktem, organizacje apelują
do

społeczności

międzynarodowej

o

wyciągnięcie

konsekwencji

wobec

osób

odpowiedzialnych za opisane zbrodnie, szczególnie tych, które nadal pozostają na swoich
stanowiskach i mają realny wpływ na losy ludności cywilnej.
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Winnymi popełnieniu zbrodni są urzędnicy regionalni i siły bezpieczeństwa z regionu
Amhara, a także nowi administratorzy w zachodniej strefie Tigraj, którzy poprzez ustne i
pisemne oświadczenia wskazywali, że celem operacji jest wypędzenie mieszkańców z ich
ziemi. Wśród metod stosowanych do przeprowadzania czystek etnicznych raport wymienia
morderstwa, tortury, przymusowe przesiedlenia, gwałty, niewolnictwo seksualne, grabież i
przetrzymywanie.
Human Rights Watch i Amnesty International zaznaczają, że nie zajmują stanowiska w
sporze między walczącymi stronami i nie opowiadają się, za tym, która grupa lub władze
powinny kontrolować terytorium.
Zalecenia Human Rights Watch i Amnesty International.
Raport zawiera listę zalecanych działań i kroków, które należy podjąć, podzieloną na dwie
części - pierwsza zwraca się bezpośrednio do etiopskiego rządu oraz władz regionalnych,
druga przedstawia zalecenia dla członków ONZ oraz Unii Afrykańskiej. Pierwsi z adresatów
muszą publicznie zakazać stosowania wszelkich aktów przemocy wobec ludności cywilnej
swoim jednostkom paramilitarnym. Następnie należy rozbroić wszystkie niestandardowe
komponenty wojskowe i paramilitarne z zachodniego Tigraju.
Apeluje się o zawieszenie w sprawowaniu obowiązków wszystkich urzędników zamieszanych
w czystki etniczne do czasu rozpoczęcia stosownego dochodzenia. Kluczowe jest także
ściganie oraz dyscyplinowanie osób odpowiedzialnych za popełnienie zbrodni przeciwko
ludzkości, w tym, tych wymienionych z imienia w rzeczonym raporcie. Oprócz tego, wnosi się
między innymi o zezwolenie na umieszczenie międzynarodowych sił pokojowych
dowodzonych przez UA i grup pomocy humanitarnej na terenie zachodniego Tigraju,
uwolnienie zakładników, podanie do wiadomości publicznej informacji o sytuacji
Tigrajczyków i skoordynowanie działań mających umożliwić przesiedleńcom powrót do
swojego pierwotnego miejsca zamieszkania.
Pierwszą z sugestii w stronę członków ONZ oraz Unii Afrykańskiej jest wywieranie presji na
wszystkich stronach konfliktu, w taki sposób, aby pozwoliły one na nieograniczony dostęp
do pomocy humanitarnej na obszarach dotkniętych konfliktem.
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Wnioskuje się o podejmowanie działań, które wymuszają na władzach Etiopii przywrócenie
podstawowych usług, takich jak bankowość, komunikacja i elektryczność oraz umożliwienie
wstępu obserwatorom ONZ zajmującym się ochroną praw człowieka na teren zachodniego
Tigraju.
Kolejne punkty wspominają, między innymi, o wprowadzeniu embarga na broń dla
wszystkich stron konfliktu oraz wspieraniu, zgodnie z zasadą jurysdykcji uniwersalnej i
prawa krajowego, dochodzenia i ścigania osób, odpowiedzialnych za zbrodnie dokonane
podczas wojny domowej. Apeluje się także o podjęcie działań, o których wspomniano w
poprzedniej liście, takich jak, rozmieszczanie sił pokojowych UA na terenach objętych wojną
oraz organizację procesów mających na celu bezpieczne przetransportowanie uchodźców z
powrotem do ich miast.
Aby efektywnie zakończyć czystki etniczne, możliwie zminimalizować wyrządzone szkody i
zapobiec powstawaniu kolejnych, konieczna jest zewnętrzna presja, która przyczyni się do
wdrożenia zmian wewnątrz granic Etiopii. Stanowisko Amnesty International i Human Rights
Watch może się okazać bardzo istotne w dalszym przebiegu wojny - obie organizacje mają
duży wpływ na kształtowanie się sytuacji praw człowieka na świecie oraz są powszechnie
szanowane jako źródło informacji w tej konkretnej dziedzinie.
Postawienie tak poważnego oskarżenia wobec urzędników państwowych oraz organizacji
paramilitarnych z Amhary może spowodować większe zmotywowanie państw i organizacji
międzynarodowych do podjęcia działań mających realny wpływ na sytuację w państwie
objętym konfliktem. Dodatkowo, informowanie świata o poziomie okrucieństwa wojny w
Etiopii zwiększa świadomość społeczną, co pozwala światowej społeczności wywierać
większą presję na swoich reprezentantach.
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ROZEJM I REZYGNACJA
PREZYDENTA HADIEGO
SZANSĄ DLA POKOJU?
WIKTORIA BARTECZKO
Miniony miesiąc okazał się wyjątkowo intensywny dla Jemenu pod względem działań
politycznych. Na samym początku kwietnia ogłoszono zawarcie rozejmu między walczącymi
stronami, natomiast już niecały tydzień później świat obiegła informacja o rezygnacji
uznawanego przez międzynarodową społeczność prezydenta Hadiego i powołaniu nowej
Rady Prezydenckiej. Dość często wskazuje się na to, że ostatnie wydarzenia mogłyby stać się
fundamentem przyszłej deeskalacji i procesu pokojowego, który finalnie pomógłby
zakończyć trwającą od 2014 roku brutalną wojnę i kryzys humanitarny.
Rozejm.
Hans Grundberg, specjalny wysłannik ONZ dla Jemenu, ogłosił 1 kwietnia zawarcie umowy o
rozejmie pomiędzy stronami konfliktu w Jemenie – rządem Abd Rabbu Mansoura Hadiego z
jednej strony a wspieraną przez Iran grupą Hutich z drugiej. Rozejm wszedł w życie
następnego dnia o godzinie 19:00 czasu lokalnego i ma potrwać przez dwa miesiące, może
również zostać przedłużony za zgodą stron. Ostatnie koordynowane zawieszenie działań
wojennych w całym kraju miało miejsce w 2016 roku.
Propozycje wprowadzenia tymczasowego zawieszenia broni pojawiały się już wcześniej. W
zeszłym roku rozwiązanie takie wdrożyła jednostronnie Arabia Saudyjska, ale pomysł bardzo
szybko upadł i walki zostały wznowione. W marcu tego roku Rijad ponownie wyszedł z
inicjatywą wstrzymania działań wojennych pod auspicjami ONZ, robiąc to w momencie, gdy
wokół, istotnego ze strategicznego punktu widzenia, miasta Marib trwały zacięte walki, miały
również miejsce wzmożone naloty saudyjskiego lotnictwa na jemeńskie cele, jak i ataki
dronów i rakiet na instalacje naftowe na terenie królestwa. Wsparcie dla oferty saudyjskiej
było widać również po stronie amerykańskiej, która wychodzi z założenia, że wojna w
Jemenie powinna zostać zakończona jak najszybciej i wyczekuje możliwości wszczęcia
faktycznych rozmów pokojowych. Chociaż koalicja nie jest ostatecznie stroną kwietniowej
umowy, to nie ma wątpliwości, że Saudowie naciskali na rząd jemeński w sprawie zawarcia
porozumienia.
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Pomimo iż zawieszenie broni było wyczekiwane, okazało się to dość sporą niespodzianką,
przede wszystkim ze względu na dość ograniczony zakres warunków, szczególnie po stronie
rebeliantów, którzy dotychczas prezentowali znacznie dalej idące wymagania, np.
ograniczenia rozejmu jedynie do ataków transgranicznych.
Co jednak dokładnie ustalono? Zgodnie z zapisami rozejmu, rząd Jemenu i koalicja zgodziły
się na złagodzenie embarga na paliwo, które będzie dostarczane do portu w Al-Hudejdzie na
Morzu Czerwonym, zezwolą również na komercyjne loty z i do znajdującej się pod kontrolą
Huti stolicy Sany (dokładniej – loty z Kairu i Ammanu). Co więcej, wstrzymane mają zostać
naloty prowadzone na cele rebeliantów. Strony konfliktu planują także wznowić rozmowy w
sprawie zapewnienia dojazdu do obleganego przez Huti miasta Taiz w centralnej części
kraju.
Sekretarz Generalny ONZ, Antonio Guterres przyjął informację o rozejmie z zadowoleniem i
wyraził nadzieję na to, że stanie się on zalążkiem przyszłego „procesu politycznego”.
Podobnie ciepło do informacji o przerwaniu walk odniosła się amerykańska administracja.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu, państwa wspierającego Huti, także wskazało, iż
rozejm może być pierwszym krokiem na drodze do znalezienia rozwiązania konfliktu.
Hadi ustępuje z urzędu.
Zaledwie sześć dni po ogłoszeniu rozejmu, czyli 7 kwietnia, Abd Rabbu Mansour Hadi podał
się do dymisji. Hadi pełnił funkcję wiceprezydenta jeszcze za rządów poprzedniej głowy
państwa – Alego Abdullaha Saleha. Po obaleniu Saleha w 2012 roku zajął jego miejsce jako
przywódca tymczasowy, który miał sprawować swoją funkcję przez dwa lata i pomóc
doprowadzić do końca demokratyczną transformację w Jemenie. Tak się jednak nie stało –
Hadi nie przejął się wystarczająco rosnącymi w siłę rebeliantami Huti, którzy w 2014 roku
zdobyli stolicę Jemenu, a jego samego zmusili do ucieczki rok później (udał się do Arabii
Saudyjskiej). Od tego czasu Hadi nie udzielał się szczególnie często publicznie i dla wielu
Jemeńczyków pozostawał ukryty i niewidoczny, co przełożyło się na spadek zaufania do
niego. Prezydent nie cieszył się również posłuchem wśród własnego rządu i walczących
przeciwko Huti, którzy oskarżali go o sprzyjanie zagranicznym interesom (zwłaszcza
saudyjskim). Słabnące poparcie dla Hadiego i wewnętrzne spory doprowadziły do braku
postępów na froncie wojennym, a także wybuchu niezadowolenia obywateli. W Jemenie
nasiliły się protesty przeciwko prezydentowi, a demonstranci skarżyli się na pogorszenie
warunków życia i brak dostępu do najbardziej podstawowych produktów i usług.
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Odejście Hadiego to jednak nie tylko wynik malejącego poparcia społecznego, ale również
(jeśli nie przede wszystkim) – presji ze strony państw Zatoki Perskiej, coraz bardziej
zdesperowanych, aby ograniczyć swój udział w konflikcie i zakończyć wojnę w Jemenie.
Nie bez powodu powszechnie mówi się o naciskach Arabii Saudyjskiej na Hadiego, a fakt, że
ogłosił on rezygnację właśnie na konsultacjach Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej
jasno wskazuje, kto nade wszystko wpłynął na jego decyzję.
Po tym jak Hadi poinformował o swojej dymisji, zdecydował się przekazać uprawnienia
wykonawcze

specjalnej

ośmioosobowej

Radzie

Prezydenckiej,

której

członkowie

najprawdopodobniej zostali wskazani przez państwa koalicji. Kilka godzin później, Arabia
Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie zapowiedziały przekazanie pomocy w wysokości 3
mld dolarów na ustabilizowanie gospodarki Jemenu i wsparcie jego banku centralnego.
Sama Rada została zaprzysiężona 19 kwietnia podczas ceremonii w Adenie.
Czy wojna zbliża się ku końcowi?
Rozejm nie może być na razie uznany za formalne porozumienie, ale przy dobrej woli obu
stron pozwala na wszczęcie prób budowy zaufania i może stać się podstawą dla przyszłego
procesu politycznego. Mimo to, w mediach pojawiają się informacje dotyczące jego
naruszenia. Wkrótce po ogłoszeniu rozejmu Huti wznowili ataki na Marib, zarzucając
rządowi jemeńskiemu i koalicji, że nie stosują się one do postanowień rozejmu w sprawie
dostępu tankowców do portu w al-Hudejdzie i lotów komercyjnych do Sany. Chociaż wciąż
widoczny jest optymizm, to tu i ówdzie słyszalne są głosy sceptyków, zdaniem których
rozejm może posłużyć jedynie do przegrupowania sił po obu stronach i ponownej eskalacji.
Podobnie rezygnacja Hadiego, który od dłuższego czasu nie sprawował rzeczywistej władzy
w Jemenie, a swoją postawą prowokował konflikty wewnątrz koalicji anty-Huti (w tym między
Arabią Saudyjską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi) i powołanie nowej Rady
Prezydenckiej mogą dawać nadzieje, że negocjacje pokojowe zostaną wznowione i sytuacja
w państwie w końcu się ustabilizuje. Pomimo tego, Rada Prezydencka stoi przed wieloma
poważnymi wyzwaniami, nie posiadając zarazem legitymizacji społeczeństwa (na jej wybór
nie mieli wszak wpływu Jemeńczycy), nie jest uznawana również przez Huti, co byłoby
kluczowe, aby można było mówić o jakichkolwiek rozmowach. Wobec tego, na chwilę
obecną raczej trudno mówić o rzeczywistej perspektywie zakończenia wojny.
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O stowarzyszeniu:
Forum Młodych Dyplomatów to ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające
młodych ludzi zainteresowanych dyplomacją i stosunkami
międzynarodowymi.
Naszą misją jest stwarzanie możliwości dla rozwoju studentów i
absolwentów, zarówno polskich jak i zagranicznych uczelni, którzy chcą
związać swoją przyszłość z pracą w międzynarodowym środowisku.
Działamy już od niemal 20 lat. Nasza organizacja liczy sobie ponad 200
członków, działających w 7 polskich miastach, którzy doskonalą swoje
umiejętności poprzez działanie w grupach językowych i regionalnych,
organizowanie spotkań z dyplomatami i ekspertami, dyskusje we własnym
gronie i z uznanymi specjalistami.
Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz czytaniu
atrykułów i prasówek na naszej stronie internetowej - www.diplomacy.pl

Magazyn
FMD
REDAKCJA
Patrycja Gąsiorek
Tymoteusz Zboina
Maria Kozik
Agnieszka Starczewska
Aleksander Jakubowski
Natalia Hrychorczuk

