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Forum Młodych Dyplomatów stanowczo potępia decyzję prezydenta
Federacji Rosyjskiej o uznaniu samozwańczych republik na wschodzie
Ukrainy: Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz
dalsze kroki polegające na przeprowadzeniu działań zbrojnych na terytorium
Ukrainy. 

Rozpoczęcie inwazji na Ukrainę przez Federację Rosyjską narusza zapisy
Karty Narodów Zjednoczonych, podstawowe zasady prawa
międzynarodowego oraz zapisy aktów prawa międzynarodowego
regulujących sprawy fundamentalnego bezpieczeństwa w Europie i w całym
świecie powojennym po 1945 r.

Nienaruszalność granic państw suwerennych jest podstawą całego systemu
bezpieczeństwa regionu. Agresja ze strony Federacji Rosyjskiej wobec innego
niezależnego państwa narusza m.in. fundamentalne zasady Aktu Końcowego
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, którego sygnatariuszem
jest Rosja jako następca prawny Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich.

Zainicjowanie ataku zbrojnego na Ukrainę przez Rosję oznacza oficjalne
wypowiedzenie wojny, która de facto trwa od 2014 r. Podjęte niedawno
działania skutkują pełnym odrzuceniem przez Rosję Protokołu Mińskiego,
którego przestrzegania władze rosyjskie wymagały od Ukrainy w ciągu
ostatnich lat.

Forum Młodych Dyplomatów wspiera integralność terytorialną Ukrainy, nie
zgadza się z obecnymi działaniami polegającymi na podważaniu jej
suwerenności oraz wyraża solidarność i wsparcie dla całego narodu
ukraińskiego. 

Przewodnicząca Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów
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Niniejsze wydanie w całości poświęcone jest Ukrainie oraz
wydarzeniom związanym z agresją rosyjską wymierzoną  w to

suwerenne państwo.



Region 
Europy Środkowo-

Wschodniej  



POMARAŃCZOWA REWOLUCJA
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T Y M O T E U S Z  Z B O I N A

Tło wydarzeń. 

Ukraina, listopad 2004 roku. Podczas I tury wyborów prezydenckich zwycięzcą okazuje się

Wiktor Juszczenko. W II turze wyborów również wszystko wskazywało na wygraną Juszczenki

nad Janukowyczem, jednak nagle pomiędzy godziną 20 a 24 przybywa 1.2 miliona

„zgubionych” głosów z Doniecka. Komisja wyborcza ogłasza wygraną Wiktora Janukowycza.

Jawne fałszerstwo spowodowało falę protestów. 

Przebieg protestów.
Już na samym początku wydarzeń ustępujący prezydent Leonid Kuczma wprowadził w kraju

stan wyjątkowy. W dyskursie zaczęły pojawiać się koncepcje dotyczące podziału Ukrainy na

część ukraińsko i rosyjskojęzyczną. 

Protestujący zaczęli okupować rządowe budynki i dochodziło do incydentów przechodzenia

milicjantów na stronę protestujących. Prerogatywy prezydenta wskazywały na to, że tylko on

miał prawo wydać rozkaz użycia siły w celu rozpędzenia demonstracji, jednak Leonid

Kuczma nie zdecydował się na ten krok. Postawa prezydenta, który dążył do wyjaśnienia

sprawy na drodze prawnej oraz skierował sprawę do Sądu Najwyższego, a także upór

obywateli sprawiły, że druga tura wyborów została powtórzona i ostatecznie zwyciężył w niej

Wiktor Juszczenko. 

Warto zaznaczyć, iż przyczynami wybuchu rewolucji były kwestie typowo wewnętrzne, co

odróżnia ją od wydarzeń z roku 2014. Kwestie „proeuropejskości i antyeuropejskości” miały

znaczenie marginalne. Osobą, która miała kluczowe znaczenie dla tych dwóch wydarzeń był

natomiast  Wiktor Janukowycz, przeciwko któremu Ukraińcy masowo protestowali dwa razy. 
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Wątek rosyjski.

W czasie wydarzeń ważnym czynnikiem było jawne wsparcie Władimira Putina, który

popierawszy Janukowycza dążył do jak najszybszego wyciszenia protestów. Po negocjacjach,

w których uczestniczyły państwa zachodnie (w tym Polska), kiedy wydawało się, że koniec

jest blisko, Leonid Kuczma został wezwany do Moskwy. Podczas spotkań z Władimirem

Putinem miał on namawiać do użycia siły celem zabezpieczenia wygranej „swojego”

kandydata. Prezydent Kuczma jednak stanowczo odmówił. Po stronie protestujących

również pojawiały się osoby związane z opozycją rosyjską, jak np. były wicepremier Federacji

Rosyjskiej, Borys Niemcow. 

Krucha koalicja.
Na czele protestów stał Wiktor Juszczenko oraz zwana „księżniczką pomarańczowej

rewolucji” Julia Tymoszenko – późniejsza premier. Pomiędzy tą dwójką bardzo szybko doszło

do sporów i walki o władzę. Dodatkowo sytuację komplikował fakt, że w parlamencie

większość stanowili deputowani z Partii Regionów Janukowycza. Takie podziały we władzy

sprawiały, że reformy w kraju były bardzo chaotyczne. 

Dwa lata później w wyborach parlamentarnych wygrała partia Janukowycza, jednakże siłom

pomarańczowej rewolucji udało się jeszcze raz skontruować rząd z Julią Tymoszenko na

czele. Skłócone siły pomarańczowej rewolucji łączył już tylko jeden cel – integracja Ukrainy z

zachodnimi strukturami – NATO i Unii Europejskiej. 



EUROMAJDAN
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O S K A R  L U D W I C Z A K

Przyczyny Euromajdanu.

Przyczyn zjawiska, jakim był Euromajdan, trzeba szukać w 2012 r. Wówczas 30 marca na

szczycie Partnerstwa Wschodniego UE, który odbył się w Wilnie zaplanowano podpisanie

umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Takie plany spotkały się ze sprzeciwem Rosji, która w

sierpniu 2013 r. uderzyła w Ukrainę ekonomicznie zmieniając swoją politykę handlową. W

listopadzie 2013 r. ukraiński parlament wstrzymał negocjacje stowarzyszeniowe z Unią

Europejską, za przyczynę podając spadek produkcji i wymiany handlowej ze Wspólnotą

Niepodległych Państw. Dużą rolę w procesie blokowania negocjacji stowarzyszeniowych

odegrał ówczesny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. W listopadzie 2013 r. prezydent

Ukrainy ogłosił na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, że jego państwo nie

podpisze umowy stowarzyszeniowej. Podczas gdy Mołdawia i Gruzja podpisały umowę, w

Ukrainie zaczęły się pierwsze objawy sprzeciwu wobec decyzji prezydenta. 

Początek protestów.
Po odmowie podpisania umowy stowarzyszeniowej przez prezydenta Ukrainy na ulice

Kijowa wyszły tysiące ludzi, aby pokazać swój sprzeciw. Demonstracje zostały poparte przez

partie opozycyjne do władzy Janukowycza. 24 listopada 2013 r. koło 100 tysięcy ludzi

protestowało na ulicach Kijowa. Doszło do pierwszych przepychanek z milicją i użycia gazu

łzawiącego. 26 listopada, jako pierwszy z europejskich polityków wystąpił na Majdanie Paweł

Kowal- przewodniczący delegacji do komisji współpracy parlamentarnej Unia Europejska-

Ukraina. 30 listopada odziały specjalne milicji tzw. Berkut spacyfikowały w brutalny sposób

protestujących. Były pierwsze zatrzymania oraz ranni. 



Eskalacja.

1 grudnia ponownie doszło do starć demonstrantów z milicją. Część protestujących

próbowała szturmować budynki rady miasta. Brutalne tłumienie protestów zaogniło

sytuację i do wydarzeń na Majdanie zaczęło dołączać coraz więcej ludzi, aby wyrazić swój

sprzeciw wobec władzy. Przez cały grudzień na Majdanie dochodziło do protestów. Oprócz

sprzeciwu wobec niepodpisania umowy stowarzyszeniowej z UE do postulatów

protestujących zaczęły dochodzić żądania ustąpienia prezydenta i rozpisania nowych

wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Protesty miały mocno patriotyczny i

proeuropejski wydźwięk. W nocy z 10 na 11 stycznia 2014 r. Berkut ponownie brutalnie

stłumił protestujących, podczas czego zostało rannych kilkanaście osób. 16 grudnia Rada

Najwyższa przyjęła ustawy mające na celu ograniczenie wolności słowa i zgromadzeń.

Ustawy te spotkały się z krytyką międzynarodową oraz doprowadziły do wzmożenia

wystąpień. 22 stycznia podano do wiadomości, że podczas zamieszek w Kijowie zginęło 5

osób. Większość z nich zginęła od kul. 25 stycznia prezydent Janukowycz zaproponował

Arsenijowi Jaceniukowi stanowisko premiera, a Witalijowi Kliczce urząd wicepremiera.

Propozycje zostały odrzucone. 29 stycznia została powołana Gwardia Narodowa, w skład

której weszli dotychczasowi obrońcy protestów oraz Prawy Sektor (początkowo

niesformalizowany ruch nacjonalistyczny, a następnie, od marca 2014 r., partia polityczna). 

Krwawa walka i zakończenie (18 II-22 II).

18 lutego 2014 r. około godziny 21:30 doszło do szturmu Berkutu na protestujących. Szturm

został odparty, ale zginęło 15 osób. Dużą rolę w obronie Majdanu miała Gwardia Narodowa

oraz zmobilizowani działacze i sympatycy Prawego Sektora. W związku z krwawymi walkami

na Majdanie Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na osoby związane z użyciem siły wobec

demonstrantów. Rosja nazwała protesty próbą zamachu stanu. Późnym wieczorem 19

lutego do Kijowa przyleciał Radosław Sikorski wraz z ministrami spraw zagranicznych Francji

i Niemiec. 20 lutego około godziny 9:00 doszło do zerwania rozejmu, gdyż milicja obrzucała

koktajlami mołotowa zajęty przez opozycję budynek. Rozpoczęła się krwawa walka. Do

demonstrantów strzelali snajperzy. W tym dniu wg Ministerstwa Zdrowia Ukrainy zginęło 75

osób, a 567 zostało rannych. 
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Równolegle do walk trwały negocjacje między unijną dyplomacją pod przywództwem

Radosława Sikorskiego a Wiktorem Janukowyczem. Rozmowy przyniosły skutek i 21 lutego

podpisano porozumienie, w którym prezydent Ukrainy zobowiązywał się do ograniczenia

swoich praw, stworzenia nowego rządu w ciągu 10 dni i wcześniejszych wyborów

prezydenckich, które miałyby się odbyć w grudniu 2014 r. Rada Majdanu początkowo

odrzuciła porozumienie, ale po mediacji Sikorskiego umowa została przyjęta. Część

uczestników protestów nie zaakceptowała porozumienia i domagała się ustąpienia

prezydenta Janukowycza i gdyby do tego nie doszło to groziła wznowieniem walki zbrojnej

(głównie Prawy Sektor). Wiktor Janukowycz uciekł z Kijowa późnym wieczorem 21 lutego. 28

lutego ujawnił się w Rosji w Rostowie nad Donem. 

Pokłosie Euromajdanu.

Skutkiem Euromajdanu była transformacja władzy w Ukrainie. Nowe władze Ukrainy zgłosiły

się do swoich zagranicznych partnerów (Polska, Stany Zjednoczone, Unia Europejska) o

udzielenie pożyczek. Masowo zaczęto usuwać pomniki Lenina, co urosło do rangi symbolu

Euromajdanu. 27 lutego 2014 r. rząd Arsenija Jaceniuka został zaprzysiężony przez Radę

Najwyższą. Ukraina wstąpiła na drogę europeizacji i demokratyzacji, ale równocześnie

spotkała się z wrogim nastawieniem Federacji Rosyjskiej, która zaczęła podsycać ruchy

separatystyczne w Ukrainie, a następnie doprowadziła do wybuchu walk w Donbasie i

zajęcia Krymu. Euromajdan oraz chęć demokratyzacji i uniezależnienia się od wpływów

rosyjskich należy uznać za praprzyczynę inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w dniu 24

lutego 2022 r.
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Dnia 24 lutego 2022 roku obawy o eskalację konfliktu rosyjskiego względem Ukrainy stały

się faktem. Federacja Rosyjska otwarcie użyła sił zbrojnych w celu zajęcia Ukrainy,

jednocześnie siejąc szeroko zakrojoną propagandę, która miała na celu przekazanie

komunikatu o „operacji militarnej w celu rozbrojenia Ukrainy”. W obliczu wojny, która de

facto trwała od roku 2014 po zajęciu Krymu przez Rosję, warto zwrócić uwagę na rolę

liderów w budowaniu nadziei Ukraińców na lepsze jutro, ich realnej pomocy w obliczu

wojny, a także na możliwościach znalezienia przez nich rozwiązania konfliktu. Ewidentnym

bohaterem narodowym w ostatnich dniach stał się Wołodymyr Zełenski, jednak trzeba

przypomnieć inną postać, która miała duży wkład w budowanie demokracji w Ukrainie,

mianowicie Julię Tymoszenko.

Dwukrotna premier i lider rewolucji.

Julia Tymoszenko, z wykształcenia ekonomistka, zasłynęła jako wicepremier ds. Energetyki w

rządzie Wiktora Juszczenki. Represjonowana, dymisjonowana i uwięziona w areszcie polityk

nie przeszła na wcześniejszą emeryturę. W 2004 roku stała się liderem „pomarańczowej

rewolucji”, która nastąpiła na skutek sfałszowania wyborów prezydenckich przez premiera

Wiktora Janukowycza. Tymoszenko wyróżniła się postawą krytykującą prezydenta i

nawołującą do realnych, demokratycznych wyborów. Z tego względu stała się czołowym

politykiem porewolucyjnej Ukrainy. Z drugiej strony wielu zaznacza, iż „oddało to władzę z

rąk miliarderów do rąk milionerów”, krytykując tym samym postać Tymoszenko, związanej z

konsorcjami energetycznymi Ukrainy. Tymoszenko w trakcie rewolucji otwarcie poparła

kandydującego na urząd prezydenta Wiktora Juszczenkę, z którym później skonfliktowała się

na tyle, iż nie mogła obsadzić wszystkich stanowisk rządowych. Po następnych wyborach

parlamentarnych z powodzeniem utworzyła rząd, który tym razem był w porozumieniu ze

środowiskiem prezydenckim. Do czasu.

JULIA TYMOSZENKO - LIDER
POMARAŃCZOWEJ REWOLUCJI W

CZASACH REALNEJ WOJNY W
UKRAINIE

K A C P E R  K O Z Ł O W S K I
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Kandydatka do prezydentury w obliczu oskarżeń.

W roku 2010 Julia Tymoszenko bez powodzenia kandydowała na urząd prezydenta,

przegrywając w drugiej turze z Wiktorem Janukowyczem. W tym samym roku jej rząd

otrzymał wotum nieufności, a sama Tymoszenko została oskarżona o defraudacje pieniędzy.

Medialna sprawa, która zakończyła się wyrokiem skazującym byłą premier na 7 lat

pozbawienia wolności, została skierowana przez skazaną do Europejskiego Trybunału Praw

Człowieka. Przy sprawie defraudacji pieniędzy oskarżało się premier o współpracę z Rosją i

pieczętowanie niekorzystnych dla Ukrainy umów, z których sama otrzymywała zyski. Mimo

zarzutów, w roku 2014 po zmianach w prawie karnym, powróciła do świata polityki,

uzyskując ponownie mandat poselski.

Tymoszenko w obliczu wojny.

Przez następne lata polityk pozostawała na scenie, jednak nie tak aktywnie jak w pierwszym

dziesięcioleciu XXI wieku. W 2019 roku ponownie starała się o urząd prezydenta- tym razem

również bez skutku. Przez swoją historię dla wielu Ukraińców stała się ikoną demokracji,

ciężkiej pracy i oporu, który nie pozwalał jej na ustępstwa. Mimo oskarżeń, jakie padały na

nią przez lata, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w Ukrainie i w

europejskiej polityce. Doczekała się miana „ukraińskiej Żelaznej Damy”, porównując ją przy

tym do Margaret Thatcher. Ekonomistka, która budzi spory w ocenie jej działalności

politycznej, nie opuściła swojego kraju w najtrudniejszym dla niego momencie. Ukraina, jak

każdy kraj ogarnięty wojną, potrzebuje liderów budujących ducha narodu w najcięższych

chwilach. 

Tymoszenko pozostając w kraju aktywnie relacjonuje zbrodnie rosyjskie, które mają tam

miejsce. W orędziu skierowanym do przywódców świata zaznaczyła w sposób bezdyskusyjny

siłę, wolę walki i chęć pokoju Ukraińców. „Jesteśmy narodem pokojowym, jesteśmy narodem

bez strachu […] nie chcemy wojny, jednak ponad wszystko cenimy sobie wolność”

zaznaczyła w swoim orędziu Tymoszenko. „Ukraina posiada wolę walki i będzie się broniła,

jednak dotychczasowa pomoc, którą bardzo doceniamy, to za mało”-powiedziała wzywając

do realnych działań przywódców świata. Opowiedziała się za wyłączeniem Rosji ze SWIFT i 

 wykluczeniem jej z Rady Bezpieczeństwa ONZ. Na końcu orędzia Tymoszenko przywołała

sytuację narodzin dziewczynki w bombardowanym Kijowie. „Wierzę, że przed nią długie i

szczęśliwe życie w pokoju, jednak to zależy od Ciebie, Europo”- dodała.
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Region 
Europy Zachodniej



Zrozumieniu obecnej sytuacji Ukrainy jako państwa znajdującego się w specyficznym

położeniu geopolitycznym pomiędzy Unią Europejską a Federacją Rosyjską pomoże

niewątpliwie cofnięcie się do roku 1991 r., a więc roku uzyskania przez Ukrainę

niepodległości. W kontekście tym również trzeba rozważyć działania, a przede wszystkim ich

kierunek obrany przez ówczesnych decydentów politycznych. W odróżnieniu od Polski, która

po obaleniu reżimu komunistycznego obrała natychmiast kierunek prozachodni i

proeuropejski, Ukraina postanowiła zagrać na wzór państwa neutralnego i pozostać w

cieniu rozgrywek Wschód-Zachód, jednak należy również zwrócić uwagę na to, iż państwu

temu, wchodzącemu dotychczas w skład ZSRR, ciężko było zerwać bliskie relacje z Rosją. 

Początki współpracy Ukrainy z Unią Europejską.

Unia Europejska entuzjastycznie zareagowała na ogłoszenie przez Ukrainę niepodległości,

którą uznała już w grudniu tego samego roku oraz wezwała Kijów do dialogu z Brukselą.

Pierwsze spotkanie prezydenta Ukrainy Leonida Krawczuka z Przewodniczącym Komisji

Europejskiej Jacquesem Delorsem odbyło się we wrześniu 1992 r., natomiast już rok później

zostało otwarte Przedstawicielstwo UE w Kijowie. Zachód jednak za priorytet uznawał

wówczas uregulowanie kwestii broni jądrowej znajdującej się w Ukrainie, która uzyskawszy

niepodległość stała się posiadaczką jednej trzeciej arsenału nuklearnego ZSRR, co czyniło ją

trzecią siłą atomową na świecie. 

Ostatecznie w 1994 r. Ukraina zdecydowała się przekazać całość swojej broni atomowej Rosji,

w zamian za gwarancje bezpieczeństwa, które znalazły swoje prawne zabezpieczenie w

podpisanym przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię oraz Rosję Memorandum

budapesztańskim. Podstawą współpracy Ukrainy i Unii Europejskiej stało się Porozumienie o

partnerstwie i współpracy podpisane w czerwcu 1994 r. i regulujące wszystkie kluczowe

obszary współpracy bilateralnej, m. in.: konsolidację relacji ekonomicznych oraz wsparcie

starań Ukrainy dotyczących wzmocnienia demokracji oraz rozwoju jej gospodarki. Weszło

ono w życie cztery lata później. 

PRZEPRAWA UKRAINY DO UNII
EUROPEJSKIEJ 
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P A T R Y C J A  G Ą S I O R E K
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Pod koniec XX w. Unia Europejska przyjęła strategię UE wobec Ukrainy, w której państwa

członkowskie potwierdziły chęć umacniania przemian demokratycznych i rynkowych w tym

kraju. Wielu ekspertów z dziedziny stosunków międzynarodowych twierdzi natomiast, że

wolna, niepodległa i stabilna Ukraina jest jednym z najważniejszych sukcesów nowej Europy

i świadczy o prawdziwym zakończeniu zimnej wojny. 

Zbliżenie Ukrainy i UE nie pozostało bez odpowiedzi Rosji, która w 2003 r. wyszła z inicjatywą

umowy o utworzeniu Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej z Ukrainą, Białorusią i

Kazachstanem, co z kolei wg UE było sprzeczne z europejskimi aspiracjami Ukrainy i mogło

mieć poważne skutki w ich wzajemnych relacjach. 

Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód.

Przyjęcie w 2004 r. do UE państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, niewątpliwie

wpłynęło pozytywnie na relacje UE-Ukraina, gdyż Kijów zyskał wówczas adwokatów swoich

spraw na arenie europejskiej. Ukraina ponownie zbliżyła się do UE po “pomarańczowej

rewolucji”. Wówczas UE poparła demokratyczne przemiany w Ukrainie, a

nowozaprzysiężony Prezydent Wiktor Juszczenko zapowiedział integrację z Unią Europejską

jako podstawę polityki zagranicznej Ukrainy. Wraz z rozszerzaniem się UE na wschód, obszar

nazywany przez rosyjskich polityków określeniem “bliska zagranica” stał się obszarem

graniczącym z Unią, a zarazem obszarem jej zainteresowania.

W związku z tym w 2004 r. Unia Europejska przedstawiła strategię “Europejskiej polityki

sąsiedztwa”. Jest to strategia skierowana do państw graniczących z UE, przewidująca

szczególne stosunki oparte na integracji oraz przestrzeganiu wspólnych wartości. W

stosunku do wschodnich sąsiadów Unia wypracowała specjalny wymiar regionalny

współpracy o nazwie “Partnerstwo wschodnie”, którym objęta została także Ukraina.

Partnerstwo wschodnie oznaczało jednak wykluczenie możliwości przystąpienia Ukrainy do

UE w bliskiej perspektywie czasowej. Strategia ta została zatwierdzona w 2008 r. Wówczas

również wygasło Porozumienie o partnerstwie i współpracy z 1994 r. Partnerstwo

wschodnie służy wspieraniu demokracji, poprawie bezpieczeństwa energetycznego, a także

dostarcza dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na projekty, których celem

jest zmniejszenie nierówności społeczno-gospodarczych i poprawa stabilności. 



Współczesne stosunki Ukrainy z Unią Europejską. 

Podstawę tych relacji stanowi umowa o stowarzyszeniu, do której negocjacje zostały podjęte

już w 2007 r. Po wydarzeniach zwanych jako “Euromajdan”, w 2014 r., premier-minister

Arsenij Jaceniuk, który reprezentował Ukrainę, podpisał polityczną część umowy

stowarzyszeniowej w Brukseli, a po przedterminowych wyborach prezydenckich, kiedy

nowym Prezydentem Ukrainy został Petro Poroszenko, podpisał on część ekonomiczną

umowy. 15 grudnia 2014 r. po raz pierwszy w ramach podpisanego układu zebrała się Rada

Stowarzyszenia UE–Ukraina. Układ ten wszedł w życie w 2017 r. 

Po ataku Rosji na Ukrainę i bezprecedensowym zjednoczeniu się całego świata, w tym

wszystkich państw członkowskich UE, we wsparciu dla ofiary agresji, Prezydent Zełenski 28

lutego podpisał wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Dzień później został on przyjęty

przez Parlament Europejski (co miało jedynie wymiar symboliczny). Wniosek o członkostwo

trafił do Rady UE, która powinna zwrócić się do Komisji Europejskiej o opinię, a następnie

podjąć decyzję, czy nadać Ukrainie status państwa kandydującego. Musi to być decyzja

jednomyślna, zatem za członkostwem Ukrainy w UE muszą opowiedzieć się wszystkie 27

państwa członkowskie. Nie istnieje ku temu żadna uproszczona procedura. 
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Rozważając trwający od 2014 roku kryzys w Ukrainie i niedawny wybuch wojny w kontekście

europejskiej architektury bezpieczeństwa, nie sposób pominąć stanowiska Republiki

Federalnej Niemiec. Przez wiele lat polityka Niemiec wobec Ukrainy, pomimo

zaangażowania rządu Angeli Merkel w mediacje, cechowała się względną ambiwalencją,

pasywnością i pacyfizmem, a także pragmatycznym podejściem do relacji z rosyjskim

agresorem. Inwazja rosyjska dokonała znaczących zmian w sposobie postrzegania przez

Niemców ich dotychczasowego nastawienia względem problemów Europy Wschodniej i raz

na zawsze zburzyła cieszącą się długą tradycją tzw. „Ostpolitik”. 

Pragmatyzm i rozczarowanie.

Relacje Niemiec i Ukrainy są ściśle związane z podejściem Berlina do Rosji, którego korzenie

znajdujemy w zimnowojennej Ostpolitik (polityce wschodniej) Willy’ego Brandta, zakładającej

stopniową normalizację stosunków z blokiem komunistycznym. Idea, oparta w dużej mierze

na niemieckim poczuciu winy za zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej, została

następnie podjęta przez następców Brandta, a po upadku ZSRR przekształciła coraz to

silniejsze powiązania w korzyści gospodarcze. Tak jak wcześniej, Niemcom zależało na

„zmiękczeniu” Rosji, co miało się powieść dzięki zastosowaniu strategii Wandel durch Handel

(zmiana poprzez handel). W tym kontekście relacje z Ukrainą były życzliwe, ale

podporządkowane interesom związanym bezpośrednio z polityką wobec Moskwy. Takie

nastawienie było widoczne m.in. w sprzeciwie wobec szybkiego przyjęcia Ukrainy do NATO,

wyrażonym podczas szczytu Sojuszu w Bukareszcie w 2008 roku. 

Częściowa zmiana w podejściu Niemiec do Ukrainy nastąpiła po aneksji Krymu i wybuchu

konfliktu w Donbasie w 2014 roku. Rząd niemiecki obrał wówczas rolę jednego z kluczowych

mediatorów i obrońców Ukrainy, pomagając w wypracowaniu konsensusu w sprawie sankcji

na Rosję w Radzie Europejskiej, rozmieszczeniu specjalnej grupy obserwacyjnej OBWE, jak i

współtworząc format normandzki i razem z Francją doprowadzając do podpisania w 2015

roku porozumień mińskich. 
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Nieocenioną rolę odegrała niemiecka kanclerz Angela Merkel, której osobista inicjatywa

okazała się bardzo istotna. Relacje niemiecko-ukraińskie uległy poprawie jakościowej, a

Niemcy wspierały finansowo Ukrainę, co nie zmieniło faktu, że w kolejnych latach po stronie

ukraińskiej pojawiły się frustracja i rozczarowanie. Niemcy niechętnie podejmowały

stanowcze działania względem Rosji, bacząc nade wszystko na swoje interesy z zakresu

ekonomii i energetyki, a także trzymając się swojej tradycyjnej, pacyfistycznej polityki.

Potężnym ciosem była umowa zawarta w 2015 roku pomiędzy Berlinem i Moskwą o budowie

gazociągu Nord Stream 2, pozwalającego Rosji na przesył gazu do Niemiec z pominięciem

tranzytu przez Ukrainę. Takie rozwiązanie, chociaż przedstawiane jako „wyłącznie

biznesowe”, miało głęboki wymiar polityczny, gdyż mogło posłużyć jako narzędzie Kremla

pozwalające wywierać nacisk na władze w Kijowie. Berlin nie zdołał również odpowiednio

zareagować na zwiększającą się rosyjską presję na Ukrainę – militaryzację Krymu, zamknięcia

szlaków morskich na Morzu Czarnym i Azowskim, jak i na niebezpieczne zmiany w samej

Rosji, objawiające się wzmożeniem prześladowań opozycjonistów i zniszczenia pozostałości

praworządności. 

Kiedy w 2021 roku Angela Merkel zapowiedziała złożenie urzędu kanclerskiego, wielu

ekspertów oceniło jej politykę wschodnią jako zbyt pobłażliwą wobec Kremla. W przededniu

wyborów do Bundestagu zastanawiano się nad tym, czy nowy rząd zdecyduje się kroczyć

ścieżką wytyczoną przez Merkel, czy przyjmie świeże podejście, które pozwoliłoby Niemcom

lepiej zabezpieczyć bezpieczeństwo Europy w obliczu rosnącej wrogości ze strony Rosji i

odbudować wiarygodność w oczach partnerów z Europy Środkowo-Wschodniej. Ostatecznie

nowa koalicja SPD-Zieloni-FDP nie przedstawiła konkretnych planów wobec dalszego

dialogu z Rosją i działań wobec konfliktu na wschodzie Ukrainy, skupiając się doraźnie na

polityce wewnętrznej. 

W obliczu rosnącego napięcia. 

Napięcie wokół Ukrainy zaczęło wzrastać wraz z gromadzeniem się coraz większej ilości

wojsk rosyjskich na granicy. Początkowa reakcja Niemiec była chaotyczna, a nowy rząd

okazał się nieprzygotowany do zarządzania poważnym kryzysem, oddając USA

przewodnictwo w kształtowaniu reakcji na rosyjskie żądania rewizji europejskiego ładu

bezpieczeństwa i pozostając przy roli mediatora w ramach formatu normandzkiego.
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Ujawniły się dodatkowo sprzeczności w obrębie koalicji rządzącej, wynikające z odmiennych

poglądów jej poszczególnych członków – klasycznie bardziej ugodowego nastawienia SPD

wobec Rosji oraz radykalniejszego podejścia Zielonych i FDP, postulujących przyznanie

większej wagi polityce obronnej. W odpowiedzi na prośby Ukrainy o przekazanie niemieckiej

broni do obrony przed spodziewaną rosyjską agresją, Niemcy zaoferowały jedynie możliwość

wysłania 5 tys. hełmów, argumentując swoją decyzję zasadą nieprzekazywania

śmiercionośnego sprzętu do obszarów objętych konfliktem oraz w obawie, że taki krok

mógłby doprowadzić do eskalacji napięcia między Rosją a Ukrainą. Zgodnie ze słowami

Annaleny Baerbock, postanowienie Niemiec miało również wymiar historyczny i odnosiło się

do niemieckiej inwazji na ZSRR w czasie II wojny światowej. 

Mierząc się z otaczającą go atmosferą dwuznaczności, kanclerz Olaf Scholz postanowił

pokazać sojusznikom, że zaangażowanie Niemiec w sprawę rozwiązania kryzysu wokół

Ukrainy jest znacznie większe niż twierdzili krytycy. Na początku lutego spotkał się z Joe

Bidenem w Waszyngtonie, zapewniając amerykańskiego prezydenta o lojalności wobec

polityki NATO, jednak między przywódcami było widać rozbieżności w związku z Nord Stream

2. Następnie niemiecki kanclerz udał się do Kijowa, mówiąc o solidarności i wsparciu dla

pokojowego rozwiązania sporu, nadal jednak odmawiając dostarczenia broni. Dzień po

wizycie w Ukrainie Scholz odwiedził Moskwę, gdzie rozmawiał z Władimirem Putinem.

Podczas konferencji prasowej na Kremlu kanclerz wykazał się zaskakującą, asertywną

postawą, drwiąc z obaw Putina wynikających z możliwości rozszerzenia NATO na wschód. W

międzyczasie coraz aktywniej działała również Baerbock, kilkakrotnie odwiedzając Ukrainę, w

tym jej wschodnią część ogarniętą konfliktem. Pomimo rosnącego zaangażowania Niemiec w

próby znalezienia dyplomatycznego wyjścia z sytuacji, w kwestiach fundamentalnych wciąż

pozostawały pasywne. Pierwszy stanowczy krok wobec kryzysu niemiecki rząd podjął

dopiero 22 lutego, ogłaszając wstrzymanie certyfikacji Nord Stream 2. Decyzja zapadła po

tym jak Putin uznał niepodległość separatystycznych Donieckiej Republiki Ludowej oraz

Ługańskiej Republiki Ludowej. Ruch kanclerza został przyjęty z aprobatą przez Zachód.

Krótko po tym, jak Niemcy zakomunikowały swoje nowe stanowisko w sprawie Nord Stream

2, z krytyką wystąpił były prezydent Rosji i wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady

Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew, wskazując na to, że decyzja będzie dla Europejczyków

bardzo droga. Przypuszczalne wstrzymanie importu gazu faktycznie mogłoby postawić

Niemcy w trudnej sytuacji – aż 55% tego surowca pochodzi z Rosji. 
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Punkt zwrotny.

W czwartek 24 lutego Putin rozpoczął pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Jego decyzja

wywołała spore zaskoczenie w Berlinie, sprawiając, że dotychczasowa strategia Niemiec

wobec Wschodu legła w gruzach i stawiając Niemców w trudnej sytuacji związanej z

koniecznością przedefiniowania celów w polityce zagranicznej. W swoim przemówieniu

kanclerz Scholz określił atak jako "rażące naruszenie prawa międzynarodowego" i "wojnę

Putina", żądając natychmiastowego przerwania działań wojennych. W związku z dynamiczną

sytuacją, minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock spotkała się z zespołem

kryzysowym rządu federalnego. Wcześniej, odnosząc się do rosyjskiego ataku mówiła o

"Dniu Wstydu" i zapowiedziała gotowość Niemiec do działania przeciwko wojnie. W obliczu

napaści rosyjskich wojsk na suwerenne państwo niemiecka scena polityczna okazała się

zgodna, a ostrą krytykę wyraziła także AfD, posiadająca bliskie związki z Kremlem. Na temat

rosyjskiej inwazji wypowiedziała się również była kanclerz Angela Merkel, uznając ją za

"nieuzasadniony i bezczelny akt złamania prawa międzynarodowego" oraz "istotny punkt

zwrotny w pozimnowojennej historii Europy". 

Wojna wywołała obawy w niemieckich środowiskach biznesowych, związane przede

wszystkim ze skutkami sankcji, które miałyby zostać nałożone na Rosję. Niemcy należą do

grupy najważniejszych zagranicznych inwestorów w Federacji Rosyjskiej – wartość inwestycji

bezpośrednich wynosi około 25 mld euro, a na miejscu funkcjonuje 3651 niemieckich firm. W

2021 roku Rosja była również trzecim co do wielkości partnerem handlowym Niemiec w

Europie Wschodniej – mimo rosnących napięć politycznych, wartość handlu wyniosła około

59,8 mld euro, co daje wzrost aż o 34% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Mimo ryzyka

szkód dla interesów ekonomicznych Rosji, większość niemieckich przedsiębiorców poparła

jednak decyzję o nałożeniu surowych sankcji. Pomimo wyrazów oburzenia i wezwań do

solidarności z Ukrainą, w początkowych dniach inwazji postawa Niemiec zachowała swój

pasywny charakter. Ponadto, Berlin przyłączył się do Rzymu, Budapesztu oraz Nikozji,

oponując przeciwko wykluczeniu Rosji z międzynarodowego systemu płatności SWIFT.

Niechęć do podjęcia odważniejszych kroków w sprawie toczącej się w Ukrainie wojny

doprowadziła do wzmożenia nacisków politycznych. W sobotę 26 lutego wizytę w Berlinie

złożyli polski premier Mateusz Morawiecki oraz litewski prezydent Gitanas Nausėda, aby

przedyskutować kwestie wzmocnienia sankcji na Rosję, odcięcia jej od systemu SWIFT i

dostarczenia Ukrainie niezbędnej pomocy finansowej i militarnej.  
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Równocześnie do rosnącej presji politycznej, wzrastał nacisk społeczny. Od pierwszego dnia

wojny w Niemczech organizowane były protesty solidarności z Ukraińcami, powstały liczne

petycje wzywające rządzących do przyjęcia ostrzejszego stanowiska wobec Moskwy. 

Presja i poczucie przyparcia do muru w okolicznościach bezprecedensowego zagrożenia dla

kontynentu europejskiego okazały się skuteczne. Ich efekty pojawiły się błyskawicznie,

doprowadzając do historycznego przełomu w Niemczech i radykalnej zmiany myślenia o

kluczowych kwestiach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. 26 lutego rząd niemiecki

zdecydował o przekazaniu Ukrainie 1000 sztuk broni przeciwpancernej i 500 zestawów

przeciwlotniczych Stinger. Niemcy upoważniły również Holandię do przekazania 400

granatników z napędem rakietowym oraz Estonię do wysłania dziewięciu haubic. Informacja

o dalszych dostawach uzbrojenia pojawiła się 3 marca – niemiecki rząd zatwierdził wysyłkę

2700 pocisków strzeleckich Strela. W niedzielę 27 lutego kanclerz Scholz wygłosił

przemówienie podczas nadzwyczajnej sesji Bundestagu, w którym zapowiedział kolejne

fundamentalne dla niemieckiej polityki zmiany. Oznajmił, że rząd ustanowi specjalny fundusz

o wartości 100 mld euro na szybką modernizację sił zbrojnych, a także zwiększy wydatki na

obronę do 2% PKB wymaganych przez NATO (dotychczas było to 1,5%). Podjęto także decyzję

z zakresu polityki energetycznej, w celu zmniejszenia zależności od Rosji. Powstać mają dwa

terminale portowe dla skroplonego gazu ziemnego (LNG), gwałtownie przyspieszyć ma

rozwój energii odnawialnej, która zgodnie z zakładanym celem do 2035 roku ma stanowić

100% miksu energetycznego Niemiec (wcześniej planowano, że nastąpi to w 2050 roku).

Dodatkowo, dwa wielkie przedsiębiorstwa energetyczne – E.ON SE and EnBW Energie Baden-

Württemberg AG – zapowiedziały, że rozważą wydłużenie działania zarządzanych przez nie

elektrowni atomowych. 

Co dalej?

Wojna Rosji jest punktem zwrotnym – tak brzmiały słowa Annaleny Baerbock podczas

nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Inwazja rosyjska na

Ukrainę i wybuch nowej wojny w Europie sprawiły, że w ciągu kilku dni Berlin był w stanie

całkowicie zmienić swoją dotychczasową politykę, rezygnując z wielu założeń, które przez lata

postrzegane były jako bezwzględnie stałe. Nowe podejście Niemiec nadal się klaruje i minie

trochę czasu, zanim rząd niemiecki będzie w stanie wytyczyć jasną ścieżkę, którą należy

podążać. Pewnym jest jednak to, że polityka wschodnia Berlina utraci bezpowrotnie swoją

dotychczasową pasywność, a Niemcy przyjmą znacznie bardziej aktywne stanowisko wobec

konfliktu w Ukrainie. 

STRONA 20

MAGAZYN FMD

https://www.bloomberg.com/quote/EOAN:GR
https://www.bloomberg.com/quote/EBK:GR


Od połowy lutego cały świat doświadcza sytuacji, której nie widział od czasów II Wojny

Światowej. Wydaje się, że agresja Rosji na Ukrainę zmienia cały dotychczasowy porządek,

budząc z letargu Unię Europejską, USA, Australię czy Japonię, które jednoczą się we

wspólnym froncie przeciwko Rosji, wprowadzając sankcje na niespotykaną skalę.

Neutralność Szwajcarii.

Nie tylko Unia Europejska czy Stany Zjednoczone zmieniają swój front względem państwa

rządzonego przez Władimira Putina. Zaskoczeniem, zarówno dla oligarchów rosyjskich, jak i

dla reszty świata jest postawa dotychczas neutralnej Szwajcarii, która zapowiedziała poparcie

dla sankcji wymierzonych przeciwko agresorowi. W niedzielę 27 lutego 2022 roku prezydent

Ignazio Cassis zapewnił o solidarności państwa z Ukrainą i o możliwości dołączenia do Unii

Europejskiej w nakładaniu sankcji na Rosję, a także, że uchodźcy z Ukrainy, którzy trafili do

Polski otrzymają pomoc ze strony Szwajcarii. Rzecznik szwajcarskiego rządu André Simonazzi

poinformował na Twitterze, że państwo zdecydowało o dostarczeniu do Polski ok. 25 ton

artykułów pierwszej potrzeby, przeznaczonych dla ludności Ukrainy.

Nie oznacza to jednak, iż państwo rezygnuje ze swojej neutralności, choć decyzja o

dołączeniu do Zachodu we wprowadzaniu sankcji nie mogła być prosta, prezydent Cassis

uzasadnił ją tymi słowami: “Gra ramię w ramię z agresorem nie jest neutralnością. Rosyjski

atak na Ukrainę to atak na suwerenność, wolność, demokrację i ludność cywilną. Jest to

niedopuszczalne w prawie międzynarodowym, politycznie i moralnie”

Sankcje. 

Szwajcaria nie tylko dołączyła się do sankcji wprowadzonych przez Unię Europejską, lecz

także nałożyła osobiste sankcje na czołowych rosyjskich polityków: Władimira Putina,

premiera Michaiła Miszustina oraz ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.
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Wprowadziła również zakaz wstępu dla pięciu oligarchów stanowiących bliskie zaplecze

moskiewskiego reżimu, a którzy od lat gromadzą miliardowe majątki na kontach w

Szwajcarii. Wśród nich jest między innymi Aliszer Usmanow, którego szacowany majątek

przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie wynosił 15 miliardów dolarów, z czego przez dwa

szwajcarskie banki, w ciągu pięciu lat przepłynęło co najmniej 700 milionów dolarów. Do tej

pory banki szwajcarskie nie podawały majątków rosyjskich oligarchów, lecz dzięki aferze

Pandora Papers można uzyskać w przybliżeniu informacje o wysokości majątków

posiadanych przez osoby znajdujące się na liście sankcji. "Szwajcarskie ślady Rosjan

objętych obecnymi sankcjami, namierzone dzięki wyciekowi danych sprzed kilku lat, to tylko

wierzchołek góry lodowej" - podkreśla gazeta "Tages Anzeiger" i przypomina, że gdy w kilka

lat wcześniej Biały Dom zaostrzył sankcje wobec oligarchów, tylko jeden bank - Credit Suisse

- zablokował aktywa o łącznej wartości 5 miliardów dolarów.

Finansowe ograniczenia, spośród wszystkich rodzajów sankcji, są szczególnie istotne, a w

szczególności te odnoszące się do rosyjskich banków i dostępu Rosjan do zachodnich

rynków kapitałowych. W grę wchodzi także zakaz przyjmowania depozytów

przekraczających określoną wartość od obywateli lub rezydentów Rosji. 

Według danych Narodowego Banku Szwajcarii w roku 2021 na szwajcarskich kontach

znajdował się rosyjski majątek o wartości około 15 mld franków szwajcarskich (14,5 mld

euro).

„Sytuacja jest chaotyczna. Rosyjscy klienci mają wiele pytań dotyczących konsekwencji

sankcji” – potwierdza wysokiej rangi menedżer z prywatnego banku w Zurychu - „Wielu

bogatych Rosjan posiada kilka paszportów i twierdzi teraz, że nie są już zarejestrowani w

banku jako rezydenci z Rosji, ale na przykład z Cypru”

Banki są jednak bardzo ostrożne, żaden nie chce być ukarany za łamanie sankcji. Dlatego

też każda z takich rezydencji jest weryfikowana przez komisję bankową, a osoby, których

nazwiska znajdują się na liście sankcyjnej - nie mają szans na uzyskanie pieniędzy.

Tymczasem, dla samej Szwajcarii wprowadzone sankcje nie będą miały większego, a

właściwie nie będą miały prawie żadnego wpływu na gospodarkę. W wystąpieniu w dniu 28

lutego 2022 roku minister finansów Ulrich Maurer oszacował, że "Znaczenie Rosji dla

szwajcarskiego centrum finansowego jest raczej niewielkie”.
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Od 24 lutego 2022 roku i początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę upłynęło już trochę czasu,

jednakże świat wciąż nie może wyjść ze zdumienia nad jej skalą i przebiegiem. Choć na

początku mogło się wydawać, że agresja rosyjska wpłynie głównie na gospodarkę

europejską, jej skutki nie ominą również amerykańskiej. Sankcje nałożone przez

najsilniejszego sojusznika w ramach NATO są bezprecedensowe, zarówno jeśli chodzi o siłę,

jak  i zdecydowanie. 

Stany Zjednoczone były jednym z pierwszych państw, którego wywiad posiadł informacje, a

potem regularnie ostrzegał stronę ukraińską o możliwości i groźbie pełnoskalowej inwazji.

To właśnie to miało być powodem zgromadzenia przez Władimira Putina znacznej ilości

wojsk rosyjskich przy granicach. USA były także jednym z pierwszych krajów, który

zdecydował się na wprowadzenie sankcji, co uczyniły zaraz po ogłoszeniu uznania Republiki

Donieckiej i Ługańskiej przez Rosję. Ich pierwszy pakiet został opublikowany już 22 lutego,

czyli zaledwie jeden dzień po ich proklamacji. W pierwszym rzucie sankcjami zostały objęte:

Wnieszekonombank (WEB) i wojskowy Promswiazbank (PSB), zakazany został także obrót

rosyjskimi obligacjami. Następnego dnia sankcjami została objęta również spółka Nord

Stream 2 AG, która powołana została do zarządzania i nadzoru budowy słynnego gazociągu

pod Bałtykiem, mającego zapewniać dostawy gazu bezpośrednio z Rosji do Niemiec, z

pominięciem Polski i Białorusi, a także Ukrainy. W konsekwencji już 1 marca spółka została

zmuszona do ogłoszenia upadłości. Kolejna transza sankcji została wprowadzona tuż po

zbrojnej napaści, 24 lutego.

12 lutego, w związku z informacjami ze sprawdzonych źródeł potwierdzającymi groźbę

inwazji, zapadła decyzja o ewakuacji z ambasady w Kijowie wszystkich, którzy w danym

momencie nie pełnili kluczowych funkcji. Decyzja ta została podjęta tuż po tym, jak pojawiły

się zalecenia co do konieczności opuszczenia Ukrainy przez amerykańskich turystów w

najszybszym możliwym czasie. Zaledwie 2 dni później zdecydowano się na relokację

ambasady z Kijowa do Lwowa. 18 lutego Joe Biden podał, że jest przekonany, iż Putin podjął

decyzję o inwazji na Ukrainę. 21 lutego, w dzień proklamacji niepodległości

separatystycznych republik, najpierw przez Dumę Państwową, a później przez specjalny

dekret podpisany przez Putina, podjęto decyzję o tym, że na czas nocy załoga z

przeniesionej do Lwowa ambasady będzie przenoszona dalej do Polski. 

REAKCJA USA NA ROSYJSKĄ INWAZJĘ
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Niewiele państw spodziewało się jednak, że 21 dzień lutego będzie jedynie preludium do

koszmaru Ukraińców, który miał zacząć się trzy dni później.

Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, zrzucając pierwsze bomby na Kijów i Charków, Joe Biden

wydał oświadczenie potępiające jej działania. Jego treść w specjalnej, skróconej wersji,

przeznaczonej do publikacji w mediach społecznościowych brzmiała w następująco:

„Rosyjskie wojsko rozpoczęło brutalny atak w Ukrainie, rozpoczęty bez żadnej prowokacji,

uzasadnienia czy potrzeby. Atak został dokonany z pełną premedytacją. Władimir Putin

planował go od miesięcy, tak jak wcześniej Was ostrzegaliśmy. Ponad 175 000 żołnierzy

zostało przywiezionych na ukraińską granicę. Putin odrzucił wszystkie nasze prośby i

zjednoczone wysiłki dyplomatyczne nasze i naszych sojuszników, podejmowane celem

uświadomienia mu, jak wielkim potencjalnym zagrożeniem dla naszego wspólnego

bezpieczeństwa jest ten konflikt. Próbowaliśmy poprzez rozmowy uniknąć tego

niepotrzebnego konfliktu, a przede wszystkim ludzkiego cierpienia. Przez tygodnie

ostrzegaliśmy, że ten konflikt może rozpocząć się w każdej chwili, a teraz dzieje się

dokładnie to, czego się obawialiśmy. Ostrzegaliśmy świat o rosyjskich planach ataku

zbrojnego i potencjalnych cyberatakach, a także o fałszywych pretekstach, których Rosja nie

zawaha się użyć w celu zaatakowania Ukrainy. Informowaliśmy Was wcześniej po to, by nikt

nie miał wątpliwości co do prawdziwych powodów inwazji Putina. To on jest agresorem,

który wybrał prowadzenie tej wojny, której on sam i jego kraj poniosą poważne

konsekwencje.” (tłumaczenie własne). Oświadczenie Bidena o potępieniu działań Rosji nie

było dla nikogo zaskoczeniem, gdyż zapowiadał on nałożenie sankcji na Rosję, w przypadku

jakiegokolwiek ataku już od grudnia ubiegłego roku. 

Pierwszy wojenny pakiet sankcji zakładał odcięcie kolejnych czterech rosyjskich banków od

amerykańskiego systemu finansowego, a także zamrożenie ich aktywów. Sankcje objęły

także rosyjskie elity: Siergieja Ivanova, Mikołaja Patrusheva, Igor Sechina, Andreya Puchkova,

Jurija Solvieva wraz z dwoma firmami z rynku nieruchomościowego Galina Ulyutina oraz

Aleksandra Vedyakhina. Jedną z ważniejszych sankcji był również zakaz eksportu części

technologicznych przez Rosję, a także odłączenia kilku amerykańskich firm od rosyjskiego

łańcucha produkcji, w celu zduszenia rosyjskiej gospodarki. Dodatkowo nałożono pierwsze

sankcje na 24 firmy działające w Białorusi, za umożliwienie Rosji inwazji z jej terytorium.

Stany Zjednoczone zdecydowały również o wysłaniu dodatkowych 7000 żołnierzy do

Niemiec. 
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25 lutego nałożono sankcje osobiste na Władimira Putina i Siergieja Ławrowa. Dzień później  

USA, wraz z europejskimi sojusznikami, podjęła decyzję o odłączeniu rosyjskich banków od

systemu SWIF. Dwa dni później nastąpiło całkowite zamrożenie zasobów Rosyjskiego Banku

Centralnego znajdujących się w USA, a także całkowity zakaz operacji kont amerykańskich z

tym bankiem. W środę administracja Bidena postanowiła ponownie dokonać zaciśnięcia

sankcji poprzez wprowadzanie zakazu podróży do USA, zarówno rosyjskim oligarchom, jak i

ich rodzinom. Podjęto także decyzję o konfiskacji niektórych dóbr luksusowych należących

do oligarchów - między innymi luksusowych jachtów znajdujących się w amerykańskich

portach.

Przedstawiciele Białego Domu rozważają wdrożenie sankcji, które mogłyby dotyczyć

światowego rynku energetycznego, między innymi zakazując importu ropy naftowej i gazu z

Rosji, natomiast póki co sankcja jest jedynie zaplanowana, z potencjałem do wprowadzenia

w życie w najbliższym czasie. 

Podsumowując: reakcja Stanów Zjednoczonych na rosyjską agresję była jedną z najbardziej

dotkliwych reakcji dyplomatycznych na jakiekolwiek działanie państw na arenie

międzynarodowej kiedykolwiek. Kolejne sankcje cały czas są skrupulatnie opracowywane

przez Biały Dom, celem zduszenia rosyjskiej gospodarki w jak najefektywniejszy sposób.

Obecnie ciężko jest przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń, ale zarówno USA jak i NATO nie

planują zbrojnej interwencji w Ukrainie, a jedynie wpływ na rosyjską elitę i gospodarkę,

poprzez systematyczne wprowadzanie kolejnych pakietów sankcji. 
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Na spotkaniu z reporterami 27 lutego br. prezydent Brazylii Jair Bolsonaro powiedział, że

popiera bezstronne podejście do kryzysu związanego z inwazją Rosji na Ukrainę. Podczas

niedzielnej konferencji prasowej w stanie São Paulo, Bolsonaro przyznał, że nie zamierza

opowiadać się po żadnej ze stron oraz, że Brazylia powinna zachować neutralność i

pomagać jak tylko to możliwe w znalezieniu rozwiązania. Zapytany przez dziennikarza, czy

jest gotów potępić działania Putina, Bolsonaro powiedział, że zobaczy jak sytuacja się

rozwinie. Także Ministerstwo Spraw Zagranicznych Brazylii wyraziło zaniepokojenie

działaniami wojskowymi Rosji i wezwało do znalezienia dyplomatycznego rozwiązania,

jednakże nie potępiło inwazji. Pomimo wezwania Anatolija Tkacza, przedstawiciela

dyplomatycznego Ukrainy w Brasilii, do zdecydowanego potępienia przez Brazylię agresji

Rosji wobec jego kraju, prezydent Bolsonaro nie zmienił stanowiska. 

Wojna w Ukrainie prowadzi do wzrostu cen towarów takich jak nawozy rolnicze oraz ropa

naftowa, które są istotnymi produktami importowanymi do Brazylii z Rosji. Z tego powodu

Bolsonaro twierdzi, że stanowisko Brazylii musi być "ostrożne" i "wyważone", tak aby

Brazylia nie poniosła negatywnych konsekwencji. Dodał, że jest przeciwny sankcjom, które

mogłyby negatywnie wpłynąć na Brazylię, powołując się na rosyjskie nawozy, które mają

kluczowe znaczenie dla olbrzymiego sektora rolniczego w tym kraju. Bolsonaro wręcz

stwierdził, że "kwestia nawozów jest święta", broniąc bezstronnego stanowiska w sprawie

wojny. 2 marca prezydent Brazylii ponownie nawiązał do tego tematu na Twitterze, gdzie

napisał, że brazylijskie bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarka są zagrożone wojną w

Ukrainie. W wywiadzie dla magazynu "Domingo Espetacular" Bolsonaro oznajmił, iż jest on

prezydentem Brazylii i będzie robił to co najlepsze dla jego kraju, łącznie z zachowaniem

neutralności. W jego opinii potępienie inwazji wiązałoby się z pogorszeniem relacji

gospodarczej między Rosją a Brazylią. Zaledwie tydzień przed agresją rosyjską, Bolsonaro

spotkał się z Władimirem Putinem w Moskwie. Populistyczny prezydent Brazylii zignorował

wezwanie Stanów Zjednoczonych, by nie spotykać się z głową Federacji Rosyjskiej. Na

spotkaniu, stojąc u boku Putina na Kremlu, Bolsonaro powiedział, że "solidaryzuje się z

Rosją", nie rozwijając tematu. Podczas konferencji prasowej w Moskwie powiedział też

dziennikarzom, że Prezydent Rosji ma "pokojowe zamiary" i nie sądzi, aby siły Putina

dokonały masowego rozlewu krwi w Ukrainie.
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Zapytany o ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Bolsonaro powiedział, że

Ukraińcy "złożyli nadzieję swojego narodu w ręce komika".  Departament Stanu USA potępił

komentarze Bolsonaro i stwierdził, że podważają one wysiłki dyplomatyczne mające na celu

zapobieżenie katastrofie. 

Pomimo braku jednoznacznego stanowiska prezydenta Jaira Bolsonaro, Brazylia

zagłosowała za przyjęciem projektu rezolucji Rady Bezpieczeństwa, która potępiała rosyjską

inwazję na Ukrainę. Projekt został jednak zawetowany przez Rosję. Na forum Zgromadzenia

Ogólnego ONZ Brazylia również głosowała za potępieniem agresji Rosji na Ukrainę i

zażądała od Moskwy zaprzestania walk i wycofania swoich sił zbrojnych. We wszystkich

wystąpieniach przedstawicieli rządowych oraz w oświadczeniach stałego przedstawiciela

Brazylii przy ONZ ambasadora Ronaldo Costa Filho powtarzają się jednak słowa o

ostrożności i powściągliwości w podejmowaniu dalszych działań przeciwko Rosji. Kiedy

wiceprezydent Brazylii Hamilton Mourão skrytykował rosyjską inwazję, Bolsonaro

napomniał go podczas transmisji na swoich mediach społecznościowych. Stwierdził, iż

mówienie o wojnie w Ukrainie nie jest zadaniem Mourão. 

W sobotę 26 lutego Bolsonaro napisał na Twitterze, że jego rząd nie ustanie w wysiłkach na

rzecz ewakuacji Brazylijczyków z Ukrainy. W niedzielę zostało ogłoszone, że około 70

Brazylijczykom, głównie studentom, dziennikarzom i sportowcom, udało się opuścić

Ukrainę. Bolsonaro przekazał także informację o dwóch samolotach Embraer KC-390

Millenium (największe samoloty wyprodukowane na półkuli południowej), które zostaną

udostępnione na potrzeby ewentualnej misji repatriacji Brazylijczyków, którzy nadal

przebywają na terytorium Ukrainy. Napisał również, że rząd Brazylii koncentruje się teraz na

zapewnieniu bezpieczeństwa tego kraju, ochronie interesów obywateli Brazylii oraz pomocy

obywatelom znajdujących się w regionach objętych konfliktem, a także zadeklarował, że

żaden Brazylijczyk nie zostanie pozostawiony samemu sobie. 

W populistycznych krajach Ameryki Łacińskiej, takich jak Brazylia, już teraz widoczna jest

silna obecność Rosji, którą Władimir Putin mógłby zwiększyć, gdyby chciał w przyszłości

wziąć odwet za sankcje i zwiększyć presję na Stany Zjednoczone. Zachowanie Rosji w czasie

obecnego konfliktu ilustruje powtarzający się schemat wykorzystywania krajów Ameryki

Południowej do celowego stwarzania strategicznego zagrożenia dla USA. Wizyta Jaira

Bolsonaro w Moskwie zaledwie kilka dni przed rosyjską agresją oraz wypowiedzi prezydenta

Brazylii stwarzają podstawy dla możliwej zwiększonej współpracy Brazylii i Rosji w

przyszłości. 
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Wraz z inwazją Rosji na Ukrainę, stosunek rządu w New Delhi względem Moskwy różnił się

od tego, który repreztują państwa Zachodu. Indie wobec konfliktu starały pozostać

neutralne i ograniczyły się do apelowania o deeskalację konfliktu i zachowanie interesów

obu stron. Przedstawiciele Indii w ONZ wstrzymali się od głosowania nad rezolucją

potępiającą agresję Rosji, jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także nad

podobną rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbyło się 2 marca. Jednak od 1

marca największy hinduski bank, State Bank of India, nie dokonuje żadnych płatności na

rzecz rosyjskich podmiotów prawnych objętych międzynarodowymi sankacjami. “Żadne

transakcje z udziałem podmiotów, banków, portów lub statków znajdujących się na liście

sankcji USA, Unii Europejskiej lub ONZ nie mogą być przetwarzane bez względu na walutę

transakacji” - takie pismo wystosował State Bank of India do wielu swoich klientów.

Przekreśla to plan firm hinduskich, które miałby sprawdzać mechanizm płatności w rupach

w handlu z Rosją, aby załagodzić skutki zachodnich sankcji. Niemożność płatności w

wymianie handlowej z Rosją uderza w wiele strategicznych sektorów indyjskiej gospodarki.

Wartość eksportu do Indii w 2021 wyniosła 6,9 mld dolarów. Towarami eksportowymi były:

oleje mineralne, nawozy i surowiec diamentowy. Indie natomiast wyekportowały towary o

wartości 3,33 mld dolarów na co przypadały głównie herabata, kawa i produkty

farmaceutyczne. Sankcje wobec Rosji narażają import towarów, które dla Indii mają

znaczenie strategiczne. Towarami strategicznymi dla Indii są min. potas i uzbrojenie. Potas

jest podstawowym składnikiem nawozów rolicznych, a Rosja i Białoruś dostarczą jedną

trzęcią całego indyjskiego zapotrzebowania na ten surowiec. Natomiast w kwestii

uzbrojenia, Indie są uzależnione od Rosji w około 70%, łączą ich wspólne projekty produkcji

broni, a Federacja Rosyjska jest głównym dostarczycielem zaawansowanych technologii

wojskowych. Z perspektywy Rosji, Indie są największym importerem rosyjskiej broni, a

portfel zamówień ze strony rządu Modiego przekracza 14 miliardów dolarów. Patrząc na

umowy łączące te dwa państwa, można mieć większe zrozumienie wobec zachowania

dyplomacji z New Delhi, w szczególności, że oba państwa podzielają wizje

wielobiegunowego porządku międzynarodowego. W ostatnich latach Indie próbowały mieć

dobre relacje zarówno z Rosją, jak i z USA, skupiając się na głównym zagrożeniu jakim jest

dla nich polityka Chińskiej Republiki Ludowej.
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W obliczu agresji Rosji na Ukrainę, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Australia czy

Kanada uruchamiają sankcje mające na celu osłabienie poparcia dla prezydenta Rosji -

Władimira Putina oraz odcięcie państwa od rezerw kapitałowych, jak i możliwości

dokonywania płatności transgranicznych - poprzez zablokowanie dostępu do systemu

SWIFT. Jednym z państw, które dołączyło się do działań antyrosyjskich jest również Japonia.

Rezerwy kapitałowe.

Z odpowiedzią wobec działań agresora Japonia nie czekała długo. Zapowiedziała

wprowadzenie sankcji na Rosję tuż po uznaniu przez to państwo niepodległości

samozwańczych separatystycznych republik ługańskiej i donieckiej. Nałożono wtedy dwa

pakiety sankcji, które przewidywały kontrolę eksportu wysokich technologii, ograniczenie

obrotu rosyjskimi obligacjami skarbowymi w Japonii, restrykcje wizowe i zamrożenie

aktywów niektórych rosyjskich instytucji finansowych. Zgodnie z informacjami podanymi

przez agencję Reuters rosyjskie rezerwy zagraniczne warte były w czerwcu 2021 roku 585,3

mld dol., z czego 5,7 proc. ulokowane było w jenach. 

Japonia poparła również wprowadzenie surowszych restrykcji i dołączyła do Unii

Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w kwestii zablokowania bankom rosyjskim dostępu do

systemu transakcji transgranicznych SWIFT. We wtorek pierwszego marca Fumio Kishida

podczas wideokonferencji z prezydentem USA Joe Bidenem zapowiedział zamrożenie

aktywów Władymira Putina, Siergieja Ławrowa i trzech rosyjskich banków, w tym Banku

Centralnego. Kishida oświadczył, że zakaże transakcji z 49 rosyjskimi podmiotami. Dzień

wcześniej, 28 lutego, podczas rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim premier Japonii obiecał

również nałożenie restrykcji na podmioty z Białorusi, której status w wojnie w Ukrainie

pozostaje zagadką.

Nie tylko finanse.

Japonia nie ograniczyła swojego poparcia dla Ukrainy i potępienia Rosji jedynie do sankcji

gospodarczych - na pomoc humanitarną przeznaczyła 100 mld. dolarów, a także przekazała

lekarstwa, hełmy, kamizelki kuloodporne i inne zaopatrzenie.
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 To nie koniec - około 70 Japończyków, w tym 50 wcześniej służących w Siłach Samoobrony

Japonii, jak nazywa się oficjalnie armia japońska, zgłosiło się jako ochotnicy do walki w

obronie Ukrainy przed rosyjską inwazją. Jeden z ochotników miał uzasadnić decyzję o

przystąpieniu do formacji słowami: "Jeśli młodzi ludzie w Ukrainie mają umierać, będę

walczył" - podał "Mainichi Shimbun".

Podczas rozmowy z premierem Morawiecki, Kusida zapowiedział również, że Japonia

przyjmie do siebie uchodźców z Ukrainy. Kishida powiedział też, że odbył rozmowę

telefoniczną z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem i zgodził się z nim,

że Tokio będzie blisko współpracować z Berlinem na rzecz wsparcia Ukrainy - podał Reuters.

Narastanie napięcia.

Jeszcze 16 lutego, dzień po przegłosowaniu przez deputowanych rosyjskiej Dumy

Państwowej apelu o uznanie niepodległości Doniecka i Ługańska, Kishida podczas rozmowy

z Wołodymyrem Zełenskim, zapowiedział wsparcie w ochronie integralności terytorialnej

Ukrainy. Nazajutrz, 17 lutego, rozmawiał natomiast z Władimirem Putinem i namawiał go do

rozwiązań dyplomatycznych, mówiąc, że “Zamiast naruszania statusu quo poprzez siłowe

zmuszanie Rosji do odmiennego działania, trzeba znaleźć rozwiązanie poprzez negocjacje w

sposób akceptowalny przez społeczność międzynarodową”. Namawiał wtedy Rosję do

powrotu do rozmów, a w przeciwnym wypadku zapowiadał podjęcie odpowiednich działań

wspólnie przez państwa G-7. Teraz jednak Japonia dołączyła do Unii Europejskiej, USA,

Kanady i Australii we wprowadzeniu restrykcyjnych sankcji na państwo rządzone przez

Władimira Putina. 

Poprzedni premier Japonii Shinzo Abe starał się poprawić relacje z Rosją na podstawie

ośmiopunktowego ekonomicznego programu współpracy. Miał być to strategiczny krok w

przód w trwającym od 60 lat konflikcie o Wyspy Kurylskie. Abe liczył na zawarcie z Rosją

porozumienia dotyczącego spornych terenów. Ponadto, liczył on na zbliżenie do Rosji w celu

odsunięcia jej od bliższego sojuszu z Chinami, co nie zdało rezultatu, a relacje tych dwóch

państw wydają się bliższe niż kiedykolwiek wcześniej. Niepokój Japonii budzi także

zwiększona militarna aktywność we wschodniej Azji. Zarówno przestrzeń powietrzna, jak i

wody Japonii zostały naruszone przez siły rosyjskie. 

Trudne do przewidzenia są konsekwencje dalszej agresji na Ukrainę, lecz pomoc okazana

przez Japonię nie ociepli jej relacji z Rosją, co może stanowić istotną kwestię do rozwiązania

dla kolejnych rządów Kraju Kwitnącej Wiśni. 
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„Tajwan to nie Ukraina i jest nieodłączną częścią Chińskiej Republiki Ludowej" – oświadczyła

w środę rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying. Tragiczne wydarzenia ostatniego

tygodnia wzbudziły i tak narastające ostatnimi czasy obawy demokratycznej wyspy Tajwan o

swoją niezależność. Brak krytyki wobec działań Władimira Putina ze strony chińskiego

przywódcy Xi Jinpinga, w przekonaniu międzynarodowej opinii, sugeruje, iż Pekin obserwuje

inwazję Rosji z myślą o przyszłym potencjalnym konflikcie o kontrolę nad wyspą. Prezydent

Tajwanu Caj Ing-wen w zeszłotygodniowym przemówieniu zaprzeczyła jednak porównaniom

do sytuacji ukraińskiej, wymieniając "podstawowe różnice", w tym "naturalną barierę

Cieśniny Tajwańskiej". 

Zarówno Tajwan, jak i Ukraina mają w istocie agresywnych sąsiadów z tendencjami

ekspansjonistycznymi, którzy traktują historię i pochodzenie etniczne jako nadrzędne wobec

samostanowienia. Bliskie stosunki z USA, które nawiązały się tuż po II Wojnie Światowej i

napięcie trwające już ponad 70 lat negują podobieństwo sytuacji. Chińska narracja rządowa

także podkreśla różnice między Tajwanem a Ukrainą - w Pekinie rzeczniczka chińskiego MSZ

oświadczyła, że sprawy Ukrainy i Tajwanu nie są ze sobą w żaden sposób związane. „Tajwan

to nie Ukraina. Tajwan zawsze był nieodłączną częścią Chin. To niepodważalny prawnie ani

historycznie fakt” – powiedziała Hua. 

Kuo Yuan, specjalista z Narodowego Uniwersytetu Sun Yat-sen w Tajpej zaznaczył, że Xi

Jinping i kierownictwo Partii Komunistycznej bacznie obserwują sytuację w Europie, badając

nie tylko putinowską strategię wojskową, ale przede wszystkim reakcję społeczności

międzynarodowej na zaistniały kryzys humanitarny i gospodarczy. "Wierzę, że kryzys w

Ukrainie obniży chińskie ambicje przeprowadzenia podobnej inwazji na Tajwan" –

powiedział Kuo dla ABC News.

"STAŃ ZA WOLNOŚCIĄ". TAJWAN
SOLIDARNY Z UKRAINĄ

J U L I A  A N A S T A Z J A  J A N I A K
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W pierwszych dniach inwazji rosyjskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu

przyłączyło się do sankcji kierowanych przez przywódców zachodnich i wydało

oświadczenie, które odzwierciedlało jak bliski ich sercu jest ukraiński konflikt. W związku z

tym, że rosyjskie ataki na Ukrainę osiągnęły nowy poziom brutalności, byli amerykańscy

urzędnicy odwiedzili Tajwan, w tym Mike Pompeo, Sekretarz Stanu za kadencji Donalda

Trumpa, znany z konfrontacyjnych postaw politycznych wobec Chin, który stanowczo

stwierdził, że Stany Zjednoczone powinny dyplomatycznie uznać Tajwan za "wolny i

suwerenny kraj".  Pekin w piątek skrytykował Pompeo za swoje wypowiedzi, nazywając go

"byłym politykiem, którego wiarygodność zbankrutowała". 

Dane rządowe wykazały, że handel Tajwanu z Ukrainą i Rosją stanowi mniej niż 1 procent

jego całości. Kontrakt na gaz ziemny z Rosją ma wygasnąć w marcu, a Tajwan zdywersyfikuje

swoje dostawy. Mimo znikomych powiązań gospodarczych czy społecznych Rosji z Republiką

Chińską, rząd Tajwański, jak i zwykli obywatele okazują ogromne wsparcie Państwu

Ukraińskiemu. Wiadomości są zdominowane przez reportaże wojenne, a przez ulice miast

przetaczają się niewielkie demonstracje pokojowe. Wśród mieszkańców wyspy, szczególnie

tych młodych, panuje przekonanie o ciągłym zagrożeniu ze strony Chin kontynentalnych,

dlatego tak silnie utożsamiają się oni z Ukraińcami. 

Rząd nie pozostaje obojętny i deklaruje wysłanie pomocy humanitarnej i przyłączenie się do

światowej blokady rosyjskich banków. To poparcie Tajwanu dla "obozu demokracji", którego

czują się częścią. Prezydent Caj Ing-wen, premier Su Tseng-chang i szef głównej partii

opozycyjnej Kuomintangu Eric Chu przekazują swoją miesięczną pensję na pomoc Ukrainie.

W tym samym dniu parlamentarzyści rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej

zorganizowali konferencję, na której zachęcali obywateli i przedsiębiorców do

przekazywania pieniędzy dla organizacji wskazanych przez Polskie Biuro w Tajpej, a w

poniedziałek tajwański rząd wysłał 27 ton materiałów medycznych przeznaczonych na

pomoc humanitarną. 
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Chiny wstrzemięźliwie podchodzą do obecnego konfliktu i w oficjalnych oświadczeniach

przekonują, że zależy im na pokojowym rozwiązaniu sytuacji oraz poszanowaniu

suwerenności. Są jednocześnie gotowe na gospodarczą pomoc Rosji w razie jej klęski i

zaskoczone współpracą krajów zachodnich.

2 marca Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję potępiającą Rosję i wzywającą do

wycofania jej wojsk z Ukrainy. Jednym z niewielu krajów, który powstrzymał się od głosu,

były Chiny. Przedstawiciel Pekinu Zhang Jun wzywał do deeskalacji konfliktu. W pierwszych

dniach po ataku Rosji na Ukrainę świat obiegła informacja, że Xi Jinping kontaktował się z

Władimirem Putinem. Chiński przywódca przekazał mu, że liczy na pokojowe rozwiązanie

konfliktu i mediacje między obydwoma stronami. 

Rozmowa telefoniczna między Xi i Putinem oraz zachowanie Chin podczas spotkań ONZ

bardzo dobrze ukazuje postawę pekińskich władz w stosunku do wydarzeń w Ukrainie, którą

analitycy nazywają "przychylną Rosji neutralnością". Przedstawiciele chińskiego MSZ na

arenie międzynarodowej wstrzymują się od jednoznacznego udzielenia wsparcia Rosji. Z

drugiej strony, nie nazywają konfliktu „wojną”, używają natomiast słów takich jak „problem”,

czy „sytuacja”. Nie pojawia się też w ich wypowiedziach informacja o tym, że był to atak

jednego kraju na drugi. Dominuje raczej narracja obciążająca odpowiedzialnością za atak

ekspansję NATO, inicjowaną przez Stany Zjednoczone, w wyniku której Rosja poczuła się

zagrożona. 

Tego typu podejście widać w prasie chińskojęzycznej oraz obcojęzycznej (np. „Global

Times”), a także w wypowiedziach przedstawicieli chińskiego MSZ (takich jak Hua Chunying,

Zhao Lijian) w mediach społecznościowych. Krytykują oni zachowanie Stanów

Zjednoczonych (porównując na przykład ofiary wojny w Ukrainie z ofiarami pandemii COVID

i strzelanin w USA) oraz rozpowszechniają fałszywe informacje (np. o tym, że Zełenski

wyjechał z kraju). 

REAKCJA CHRL NA INWAZJĘ
ROSYJSKĄ W UKRAINIE

A G A T A  N A R U S Z E W I C Z
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Z drugiej strony, temat ten w mediach poruszany jest rzadziej niż np. na Zachodzie. W

chińskich social media pojawiają się głosy zarówno chwalące Rosję, jak i współczujące

Ukrainie (te ostatnie często, ale nie zawsze, są kasowane). 

Wstrzemięźliwe podejście do konfliktu spowodowane jest skupieniem się Chin na własnych

interesach i obawą o to, że jeśli będą oficjalnie popierać decyzje Putina, może to im

zaszkodzić w przyszłości. Pekin nie jest zwolennikiem otwartej wojny i obawia się, że dalsza

eskalacja konfliktu na zawsze zmieni obecny rozkład sił na arenie międzynarodowej. Chiny

nie chcą również, aby spowolnieniu uległa światowa gospodarka, a to właśnie może się

zdarzyć, gdy po kilku latach pandemii pojawi się nowy kryzys. Stąd, dystansują się od Rosji i

nie określają wprost swojego stanowiska. Są jednak gotowe pomagać gospodarczo i

finansowo, co sprawi, że będą w stanie zyskać na uzależnieniu od siebie Rosji. 

Inwazja rosyjska na Ukrainę spowodowała przekierowanie uwagi całego świata (przede

wszystkim Stanów Zjednoczonych) z Pacyfiku na Atlantyk. Pojawiają się głosy, że Pekin może

wykorzystać tę okazję i zająć Tajwan. Większość analityków odnosi się jednak do tej teorii ze

sceptycyzmem. Zjednoczenie państw zachodnich oraz wspólne nałożenie przez nie sankcji

na Rosję było dla Chin dużym zaskoczeniem, nie sądzili bowiem, że tego typu współpraca

jest obecnie możliwa. Mogą obawiać się podobnych reperkusji w przypadku eskalacji napięć

w Cieśninie Tajwańskiej. Na Zachodzie, na przykład w Brukseli, pojawiają się coraz częściej

głosy potępiające Chiny i pytania, czy Chiny wiedziały o planowanym ataku na Ukrainę, a

jeśli tak: to jak dużo.



Region Afryki i
Bliskiego Wschodu
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ARABIA SAUDYJSKA A WOJNA W
UKRAINIE

Jeden z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie – Arabia

Saudyjska, zajęła neutralne stanowisko wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kluczowa w tym

układzie geopolitycznym pozostaje sytuacja na światowym rynku energetycznym. Przez

nieuzasadnioną rosyjską agresję pod znakiem zapytania stanęło bezpieczeństwo

energetyczne Europy. Celem rozwiązania tej naglącej sytuacji, która może w każdej chwili

eskalować, prezydent Francji Emmanuel Macron odbył rozmowę z księciem koronnym

Mohammedem ibn Salmanem, aby poprosić go o zwiększenie produkcji ropy, co

zatrzymałoby rosnące drastycznie ceny za baryłkę i jednocześnie zapewniłyby UE dostawy.

Podobną prośbę wystosowały Stany Zjednoczone w kierunku Kataru, celem zwiększenia

produkcji gazu ziemnego. Odpowiedzi na oba zapytania były jednak odmowne. Arabia

Saudyjska uzasadniła odmowę zobowiązaniami wynikającymi z jej członkostwa w OPEC

(Organization of the Petroleum Exporting Countries, pol. Organizacja Krajów Eksportujących

Ropę Naftową), a Katar negatywną odpowiedź tłumaczy długoterminowymi kontraktami. Jak

powszechnie wiadomo wysokie ceny surowców na świecie bardziej sprzyjają ich interesom,

niż szkodzą. Ponadto sam Władimir Putin zagroził ibn Salmanowi, że nie powinien

podejmować politycznych decyzji względem rynku energetycznego.

Jednym z problemów UE i USA na Bliskim Wschodzie są również głosy potępiające ich

zdecydowaną reakcję na wydarzenia w Ukrainie, tj. nałożenie na Rosję poważnych sankcji.

Państwa Bliskiego Wschodu zarzucają Zachodowi obojętność wobec innych konfliktów,

takich jak wojna domowa w Jemenie czy w Syrii, gdzie podobne kroki nie zostały podjęte.

Dlatego też kraje Zatoki Perskiej nie dołączyły się do zachodnich sankcji na Rosję i odmówiły

zamknięcia przestrzeni powietrznej. Nie oznacza to jednak braku zaangażowania Arabii

Saudyjskiej w ten konflikt. Książe koronny zaoferował, bowiem Rosji i Ukrainie swoją rolę

jako mediatora.

Stanowisko Arabii Saudyjskiej wobec wojny na Ukrainie jest bardzo ostrożne, zdecydowanie

odmienne od punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Wśród krajów Zatoki wytworzył się

trend nie zajmowania stanowiska, które opowiadałoby się po którejś ze stron.

J U L I A  R O L I Ń S K A



W obliczu dotkliwych dla rosyjskiej gospodarki sankcji gospodarczych, sytuacja

geopolityczna drastycznie się zmienia, nie tylko w Europie. Na dzień dzisiejszy łańcuch

dostaw gazu i ropy z Rosji nadal pozostaje aktywny, jednak pewnym jest, że kontrowersyjny

projekt Nord Stream 2 został zamknięty, a firma Nord Stream 2 AG ogłosiła upadłość. W

związku z nałożonymi przez Zachód sankcjami na Rosję, które na tę chwilę nie zmieniły

decyzji Putina wobec działań wojennych w Ukrainie, bezpieczeństwo energetyczne Europy

może być zagwarantowane jedynie poprzez dywersyfikację dostaw surowców. Jest to okazja

dla Iranu, ponieważ po zniesieniu sankcji może przystąpić do zwiększenia wydobycia i

produkcji ropy i gazu, który znajdzie swój rynek zbytu w Europie zastępując rosyjskie

surowce. 

Irańskie nastroje nie są jednak jednoznaczne względem wojny w Ukrainie. Jedyną rzeczą,

przy której zgadzają się wszyscy eksperci to natychmiastowe zakończenie tego konfliktu. W

opinii Ajatollaha Chamenejego winowajcą kryzysu są Stany Zjednoczone oraz państwa

Zachodu. Ajatollah w swoim przemówieniu obwinił USA nie tylko o tę wojnę, ale również o

inne światowe konflikty, między innymi powstanie i rozwój Daeshu na Bliskim Wschodzie.

Niemniej jednak Chamenei nie wspomniał ani razu o roli Rosjan w tym konflikcie. 

Prezydent Iranu, Ebrahim Raisi, rozmawiał z Władimirem Putinem po wybuchu konfliktu i

według doniesień, poparł obawy strony rosyjskiej względem wzrostu potęgi NATO, która

zagraża bezpieczeństwu Rosji. Prezydent Raisi wyraził jednakże nadzieję, że wojna ta

zakończy się korzyściami dla obu stron konfliktu. 

Co ciekawe, jednym z irańskich oficjeli adresujących swoją opinię względem wojny w

Ukrainie jest były prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad. Na swoim Twitterze zwrócił się

bezpośrednio do prezydenta Rosji słowami “Panie Putin, proszę zakończyć tę szatańską

wojnę, w przeciwnym wypadku nie osiągnie Pan nic poza wyrzutami sumienia”. W swoich

tweetach zwraca się również do Wołodymira Zełeńskiego, okazując podziw dla jego postawy

wobec propozycji ewakuacji i ducha walki jakim wyróżnia się naród ukraiński. 
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IRAN A WOJNA W UKRAINIE
J U L I A  R O L I Ń S K A



Reakcja na wybuch wojny.

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) były jednym z państw, które po inwazji rosyjskiej na

Ukrainę zdecydowały się zachować neutralną postawę. Podczas odbywającego się w piątek

25 lutego (dzień po wybuchu wojny) zebrania Rady Bezpieczeństwa ONZ, ZEA (będące

obecnie niestałym członkiem) wstrzymały się od głosowania nad projektem rezolucji

potępiającej ataki Rosji. Decyzję ZEA tłumaczył później były minister spraw zagranicznych, a

teraz doradca prezydenta Anwar Mohammed Gargash wskazując na to, że opowiedzenie się

po jednej ze stron doprowadziłoby jedynie do eskalacji przemocy, a celem jego państwa jest

"zachęcanie wszystkich stron do uciekania się do działań dyplomatycznych i negocjacji w

celu znalezienia rozwiązania politycznego". 

W środę 2 marca podczas nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów

Zjednoczonych ZEA zdecydowały się jednak zagłosować za rezolucją, która żąda od Rosji

zakończenia inwazji na Ukrainę i wycofania wszystkich wojsk. W przeciwieństwie jednak do

uchwały Rady Bezpieczeństwa, ta wydana przez Zgromadzenie Ogólne ma tylko znaczenie

polityczne i nie obliguje do podjęcia żadnych działań.

2 marca rząd ZEA ogłosił pakiet pomocowy dla Ukrainy, przekazując ONZ 5 milionów

dolarów na działania humanitarne i wsparcie dla uchodźców. Władze państwa podkreśliły,

że "ważne jest skupienie się na pogarszającej się sytuacji humanitarnej ludności cywilnej, w

tym poprzez zapewnienie im ochrony oraz nieograniczony dostęp dla agencji i podmiotów

humanitarnych oraz bezpieczny przejazd dla tych, którzy chcą opuścić kraj bez dyskryminacji

i przeszkód". ZEA zostało ostro skrytykowane po tym jak rząd postanowił o tymczasowym

zawieszeniu planowanego znoszenia wiz dla obywateli Ukrainy w czasie, gdy tysiące ludzi

szuka ucieczki przed wojną. Decyzja weszła w życie we wtorek 1 marca, ale już w czwartek

została niespodziewanie wycofana. 

ZJEDNOCZONE EMIRATY
ARABSKIE A WOJNA W UKRAINIE

W I K T O R I A  B A R T E C Z K O
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Władze kraju oznajmiły, że osoby z Ukrainy, które przybyły do ZEA przed 3 marca będą miały

prawo pozostać na miejscu nawet przez rok, bez konieczności posiadania wizy. Wszyscy inni

Ukraińcy, którzy znajdą się w ZEA już po 3 marca i nie będą posiadali stosownych wiz

podczas wjazdu, otrzymają prawo pobytu jedynie do 90 dni.

Relacje z Moskwą.

Chociaż ZEA są tradycyjnie postrzegane jako jeden z sojuszników Stanów Zjednoczonych na

Bliskim Wschodzie, to ich stanowisko w sprawie trwającej obecnie wojny w Ukrainie jasno

wskazuje na istotną zmianę w polityce zagranicznej i próbę jej uelastycznienia, wynikającą z

konieczności balansowania między Zachodem a Chinami i Rosją w zmieniającym się

porządku międzynarodowym. Jak przyznał sam ambasador ZEA w USA Yousef al-Otaiba,

relacje między Abu Zabi i Waszyngtonem przechodzą obecnie test warunków skrajnych. Jedną

z takich prób, której zdaniem ZEA Stany Zjednoczone nie przeszły pomyślnie, była zbyt

łagodna reakcja Waszyngtonu na atak Hutich na lotnisko w Abu Zabi. Równocześnie,

Moskwa staje się dla ZEA coraz istotniejszym partnerem. 

Jawne poparcie Ukrainy i potępienie działania Putina byłoby w tym momencie wyjątkowo

niekorzystne dla ZEA i doprowadziłoby do ochłodzenia stosunków z Rosją. Jeszcze

wieczorem 23 lutego odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy ministrami spraw

zagranicznych ZEA i Rosji – Abdullahem bin Zayedem i Siergiejem Ławrowem, przedmiotem

której było dążenie do "pogłębienia przyjaźni i rozszerzenia współpracy". Po tym jak

rozpoczęła się inwazja na Ukrainę, a na Rosję spadły ostre sankcje, wielu rosyjskich

przedsiębiorców zaczęło przenosić swoje firmy właśnie do ZEA.

ZEA są największym partnerem gospodarczym Rosji w Radzie Współpracy Państw Zatoki

Perskiej. W 2021 roku ZEA i Rosja zacieśniły swoje relacje ekonomiczne, a bilans wymiany

handlowej osiągnął 4 mld dolarów, co daje wzrost o 21% z rokiem poprzednim. Emiraty stały

się również swoistym "hubem finansowym", a także popularną destynacją turystyczną dla

Rosjan. Abu Zabi odgrywa także istotną rolę jako państwo umożliwiające Rosji

podejmowanie działań na Bliskim Wschodzie, wspierając (oczywiście nie otwarcie) jej

zaangażowanie w Libii czy Jemenie, a także w regionie Afryki Subsaharyjskiej. 
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W 2018 roku kraje podpisały umowę o partnerstwie strategicznym, Rosja staje się również

coraz ważniejszym dostawcą broni dla ZEA (obecnie jest na trzecim miejscu, po USA i

Francji), a władze w Abu Zabi rozważały zakup rosyjskich myśliwców Su-75 Checkmate.

Według raportu generalnego inspektora Pentagonu z 2020 roku, ZEA miały finansować

grupę Wagnera w Libii oraz Afryce. W ostatnim czasie ZEA, wraz z kilkoma innymi państwami

bliskowschodnimi, rozpoczęła proces normalizacji z Syrią Baszszara al-Asada, popieranego

przez Rosję. 

Oba państwa łączą również powiązania związane ściśle z wydobyciem i eksportem ropy

naftowej – od 2016 roku Rosja i ZEA należą do organizacji OPEC+, która jest rozszerzeniem

Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową. W jej ramach Abu Zabi i Moskwa

współpracują w celu uregulowania dostaw ropy, w tym samych cen tego surowca. Niedawno

OPEC+ odmówiła zwiększenia podaży ropy naftowej w obawie, iż mogłoby to nasilić

rywalizację z Rosją. 

Wojna w Ukrainie a ceny ropy naftowej.

W związku z sankcjami nałożonymi na Rosję, które stały się istotną przeszkodą w imporcie

rosyjskiej ropy, w ostatnim tygodniu (28.02 – 04.03) jej ceny znacząco wzrosły, osiągając w

czwartek najwyższy od 10 lat poziom, czyli 120 dolarów za baryłkę. Kraje Zatoki Perskiej, w

tym również ZEA, będą mogły skorzystać na wyższych cenach ropy w czasie konfliktu,

wykorzystując dodatkowe zyski m.in. do wprowadzania wewnętrznych reform i dla

finansowania planu dywersyfikacji gospodarki. 

Na początku marca książę koronny Abu Zabi, szejk Mohammed Bin Zayed rozmawiał przez

telefon z Władimirem Putinem w sprawie rosnących cen ropy. Przywódcy zobowiązali się

utrzymać stabilność rynku energii. 
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SYTUACJA WEWNĘTRZNA
JEMENU W KONTEKŚCIE

KONFLIKTU ZBROJNEGO W
UKRAINIE

K A C P E R  K O Z Ł O W S K I

Konflikt w Ukrainie jest w ostatnich dniach najważniejszym wydarzeniem, które relacjonują

media. Atak Rosji stał się prawdą, która wszystkich mocno poruszyła, prowadząc za sobą

szereg słusznych konsekwencji gospodarczych i społecznych dla agresora. W momencie gdy

uwaga całego świata skupiona jest na najbliższym nam konflikcie zbrojnym, Jemen od lat

zmaga się z wojną domową. Pozostaje sobie zadać pytanie czy obecna sytuacja

geopolityczna w Europie odbije się na będącym areną sporu Jemenie.

Sytuacja polityczna.

Jemen jest położony na półwyspie Arabskim przy zatoce Adeńskiej. Od 2015 roku kraj ten

pochłonięty jest wojną między zwolennikami Abd Rabbuha Mansura Hadiego a szyicką

niejednolitą opozycją, głównie składającą się z ruchu Huti. W konflikt zaangażowane są inne

państwa, które toczą pośrednią walkę na terenie poszkodowanego Jemenu.

Międzynarodowa koalicja, której przewodzi Arabia Saudyjska, otwarcie wspiera prezydenta

Hadiego, natomiast ruch Huti jest wspierany przez Iran, Koreę Północną i Hezbollah.

Sytuacja wewnętrzna Jemenu od uzyskania niepodległości w roku 1990 była niestabilna.

Duże tendencje niepodległościowe prowadziły do destabilizacji państwa i wybuchu pierwszej

wojny domowej w 1994 roku, gdzie chęć odłączenia wykazała północna część Jemenu. Po

zażegnanym konflikcie kolejne lata przyniosły wzrost napięć między grupami

muzułmańskimi zamieszkującymi tereny Jemenu, czego konsekwencją jest obecna wojna.

Warto zaznaczyć, iż bierze w nim udział również Państwo Islamskie, które nie jest

sprzymierzone z żadną ze stron.

Zaangażowanie państw arabskich jest związane z pośrednią walką pomiędzy szyickim

Iranem a sunnicką Arabią Saudyjską. W celu osłabienia pozycji Iranu na arenie

międzynarodowej w walkę włączyły się Stany Zjednoczone. Następstwem dołączenia do

konfliktu Stanów były dotkliwe sankcje na ropę wydobywaną na terenie Jemenu.
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Następstwem zaangażowania się w konflikt Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii

Saudyjskiej są liczne ataki ze strony Huti na tankowce, głównie przy wykorzystaniu

nowoczesnego sprzętu takiego jak drony bezzałogowe. Mimo kontroli dużej części terenów

przez koalicję pro-prezydencką, ataki nie słabną, a kraj poddaje się rosnącej destabilizacji.

ONZ wskazuje, iż w Jemenie ma miejsce największy kryzys humanitarny XXI wieku, który nie

jest w żaden sposób nagłaśniany. Ponad 40% mieszkańców Jemenu cierpi z powodu

skrajnego głodu, a sytuacja pandemiczna, brak rozpowszechnienia wiedzy na temat

konfliktu oraz pośrednio konflikt rosyjsko-ukraiński pogarsza tragiczną już sytuację

Jemeńczyków.

Bezpośrednie zagrożenie wynikające z wojny w Ukrainie.

Jemen swoją gospodarkę opiera na rolnictwie i pasterstwie. Ze względu na swoje położenie

geopolityczne, panującą wojnę oraz brak nowoczesnej infrastruktury rolniczej nadal

pozostaje zmuszony do importu żywności. Ponadto, Jemen należy do najbiedniejszych

krajów świata pod względem PKB per capita, które wynosi ok. 2380 USD. Skazany na

nieurodzaj kraj polegał na imporcie pszenicy i jedzenia z krajów takich jak Ukraina czy Rosja. 

Obecna wojna w Ukrainie niesie za sobą liczne konsekwencje dla Jemenu. Pierwszą jest

zerwanie łańcucha dostaw z Rosją przez blokadę na morzu Czarnym, co skutkuje potrzebą

znalezienia nowego importera. Kolejną jest brak możliwości zakupu pożywienia z ogarniętej

wojną Ukrainy, przez co ceny pszenicy na rynku światowym windują w górę. Jemen, który nie

jest przygotowany na jeszcze mniejsze ilości żywności, skazany jest na dalszą klęskę głodu i

eskalację ubóstwa. 

Innym aspektem wojny rosyjsko-ukraińskiej rzutującym na Jemen, jest sytuacja jemeńskich

obywateli znajdujących się obecnie w Ukrainie. Z powodu ogromnego konfliktu pozostali oni

pozostawieni sami sobie, a przekroczenie granicy z Unią Europejską jest dla nich utrudnione

z powodu braku kontaktu z przedstawicielstwem Jemenu, który mógłby pomóc swoim

obywatelom.
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Szanse wynikające z wojny w Ukrainie.

Trwające skupienie medialne na sytuacji Ukrainy przypomniało ludziom o trwającym

konflikcie w Jemenie. Wiele osób, które nie słyszało wcześniej o trwających tam działaniach

zbrojnych dowiedziało się o ogromie tragedii, który dotyka Jemen każdego dnia.

Nagłośnienie wojny dało możliwość dyskusji- dlaczego Jemen był niezauważony? Ponadto,

podkreśla to fakt zmniejszenia nakładów podczas prezydentury Joe Bidena na pomoc

zbrojną w pochłoniętym wojną państwie. 

W związku z zaistniałą sytuacją były amerykański dyplomata Brett McGurk wyraził opinię, że

należy „skonsolidować siły, aby wywrzeć jak największą presję na Huti w Jemenie”. Możliwe,

że będzie to początek dalszych rozmów na temat pomocy w rozwiązaniu konfliktu w

ogarniętym wojną państwie.

Ogarnięty wojną Jemen pozostaje w kryzysie humanitarnym o niespotykanej skali. Ludzie

żyjący w skrajnej nędzy pozostawieni są sami sobie. Międzynarodowe gry polityczne, które

rozgrywają się na terenie kraju nie są zbliżone do końca, jednak niestety przez kolejny

konflikt świat usłyszał o umierającym Jemenie. Zdecydowanie wzrost cen żywności jest

ogromnym zagrożeniem dla Jemenu, jednak podniesienie tematu zniszczonego państwa na

arenie międzynarodowej daje cień szansy na postęp w rozwiązaniu konfliktu.
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REAKCJA TURCJI NA INWAZJĘ
ROSYJSKĄ W UKRAINIE

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

Turcja do tej pory utrzymywała dobre stosunki zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Jej reakcja na

atak Rosji na Ukrainę jest jednak tożsama z reakcją pozostałych państw NATO: Turcja

potępiła działania Rosji i poparła integralność terytorialną Ukrainy.

Reakcja tureckiego MSZ na inwazję rosyjską w Ukrainie nocą 24 lutego była bezpośrednia i

jednoznaczna: Turcja potępiła działania Rosji i wezwała ją do wycofania się z terytorium

Ukrainy. Jako państwo, które miało do tej pory dobre stosunki zarówno z Rosją, jak i z

Ukrainą, Turcja od samego początku apelowała o rozwiązanie konfliktu na arenie

dyplomatycznej i zgłaszała swoją chęć do prowadzenia mediacji. W kolejnych dniach

konfliktu Ankara zdecydowanie zaczęła nawoływać do udzielenia wsparcia Ukrainie,

nazywając jednocześnie konflikt rosyjsko-ukraiński wojną. Kilka dni po agresji Rosji, tureckie

władze ogłosiły zamknięcie cieśnin Bosfor i Dardanele (nad którymi pełni kontrolę) dla

rosyjskich okrętów. Decyzja podjęta została na podstawie konwencji z Montreux, która

umożliwia Turcji zamykać te cieśniny, gdy kraj czuje się zagrożony lub w czasie wojny. 

Wsparcie Ukrainy przez Turcję może być uzasadnione kilkoma argumentami. Ankara

rozwijała przez kilka ostatnich lat współpracę z Ukrainą, szczególnie w zakresie zbrojeń.

Ponadto, Turcji zależy na tym, aby w obliczu wojny w Ukrainie budować swoje relacje z

Zachodem. Postrzega NATO jako filar swojego bezpieczeństwa i jako członek Sojuszu jest

aktywnie zaangażowana w możliwość rozwiązania konfliktu w sposób dyplomatyczny.

Jednoznaczna postawa NATO w stosunku do Rosji musiała wpłynąć na Turcję, która

postrzega dominację Rosji w basenie Morza Czarnego jako zagrożenie dla własnego

bezpieczeństwa. Turcja przewiduje też, że w najbliższych miesiącach Rosję czeka duży kryzys

gospodarczy i z tego powodu woli opowiadać się po stronie Zachodu (jest to również

związane z nadchodzącymi wyborami i obawami Erdogana, że w wyniku pogorszenia się

sytuacji gospodarczej w kraju, społeczne poparcie dla prezydenta może znacząco spaść).

Jednocześnie, Turcja sprzeciwia się sankcjom gospodarczym nałożonym na Rosję i nie

zamierza całkowicie rezygnować z dalszej współpracy z Kremlem, licząc na to, że w

przyszłości relacje turecko-rosyjskie mogą się rozwinąć. Z tego powodu, Ankara chętna jest

do przeprowadzenia mediacji, które miałyby na celu rozwiązanie konfliktu: jeszcze w

niedzielę 6 marca Erdogan rozmawiał z Putinem telefonicznie i apelował o zawieszenie

broni.
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Źródła 
"Sytuacja wewnętrzna Jemenu w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie."
https://www.cnbc.com/2022/02/18/ukraine-russia-crisis-live-updates.html
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2022/03/04/1084230259/not-every-war-gets-the-
same-coverage-as-russias-invasion-and-that-has-consequenc?t=1646594009387
https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/russian-invasion-ukraine-devastating-war-in-
yemen-saudi-arabia-1919366-2022-03-01

"Reakcja Turcji na inwazję rosyjską w Ukrainie."
https://krytykapolityczna.pl/swiat/opowiesc-o-rosyjskiej-potedze-jest-na-wyrost-turcja-to-wie-
rozmowa/
https://www.reuters.com/world/turkey-us-will-coordinate-response-ukraine-war-ankara-says-
2022-03-05/
https://www.reuters.com/world/europe/turkey-says-russia-cancelled-black-sea-passage-bid-
upon-its-request-2022-03-02/
https://www.pism.pl/publikacje/turcja-wobec-agresji-rosji-na-ukraine
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O stowarzyszeniu: 
Forum Młodych Dyplomatów to ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające
młodych ludzi zainteresowanych dyplomacją i stosunkami
międzynarodowymi. 
Naszą misją jest stwarzanie możliwości dla rozwoju studentów i
absolwentów, zarówno polskich jak i zagranicznych uczelni, którzy chcą
związać swoją przyszłość z pracą w międzynarodowym środowisku.
Działamy już od niemal 20 lat. Nasza organizacja liczy sobie ponad 200
członków, działających w 7 polskich miastach, którzy doskonalą swoje
umiejętności poprzez działanie w grupach językowych i regionalnych,
organizowanie spotkań z dyplomatami i ekspertami, dyskusje we własnym
gronie i z uznanymi specjalistami.

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz czytaniu
atrykułów i prasówek na naszej stronie internetowej - www.diplomacy.pl
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