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E W E L I N A  Z A Ł U S K A

W lipcu na stronie internetowej Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU) została

opublikowana informacja dotycząca miejsc oraz terminów organizacji każdego z sześciu

etapów konkursu Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym w sezonie 2022/2023. Pierwszy raz

od 1996 r. w ramach Grand Prix nie będzie rozgrywany rosyjski etap konkursu – Rostelecom

Cup. ISU zamieściło także krótką notatkę o tym, że ze względu na solidarność z

mieszkańcami Ukrainy, podtrzymuje swoją decyzję o niedopuszczaniu do rozgrywek

rosyjskich i białoruskich sportowców oraz nieogranizowaniu na terytorium tych państw

zawodów. W miejsce rosyjskiego etapu w listopadzie zorganizowane zostaną zawody w

fińskim Espoo.

Polityka w sporcie i sport w polityce.

Rosyjskie łyżwiarstwo figurowe było i jest silnie powiązane z polityką. Podczas gdy polityka

zagraniczna Rosji ma na celu osiągnięcie przez nią statusu mocarstwa światowego, Rosyjska

Federacja Łyżwiarstwa Figurowego uprawia własną dyplomację. Prowadzi narrację o

rosyjskiej wyjątkowości i dominacji w sporcie. Przed wybuchem wojny do tego procesu były

m.in. wykorzystywane państwowe media, transmitujące wewnątrzrosyjskie zawody z

anglojęzycznym komentarzem dla widzów zza granicy. W ten sposób na arenie

międzynarodowej promowano młode pokolenia sportowców, ale także całe kluby i sztaby

trenerskie, prezentując je jako wiodące, ustanawiające trendy i kierunki rozwoju dla

całokształtu dyscypliny. Popularność zawodników była natomiast wykorzystywana także dla

promocji samej Rosji. Łyżwiarstwo figurowe, podobnie jak balet czy gimnastyka artystyczna,

stanowi nośnik kultury rosyjskiej poza granicami kraju. Zatem było też częścią soft power

Moskwy.

Kluczem do sukcesu rosyjskiej dyplomacji w łyżwiarstwie figurowym są działania o

charakterze systemowym, których podstawę stanowi kompleksowe wsparcie udzielane

przez państwo sportowcom. Dzięki wsparciu finansowemu są oni w stanie w pełni skupić się

na swojej karierze, w przeciwieństwie do wielu ze swoich rywali, pochodzących z regionów,

gdzie łyżwiarstwo jest traktowane jako niszowy sport. Ponadto ze względu na fakt, że

łyżwiarstwo figurowe jest sportem artystycznym, znaczną część ostatecznej noty zawodnika

stanowią punkty za tzw. komponenty programu (ang. Programme Component Score, PCS),

którymi wyraża się subiektywne wrażenia sędziego.
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Pozostawia to większe pole do manewru dla pozakulisowych działań wpływających na

sędziów. Jednak nawet panel techniczny, którego zadaniem jest identyfikacja poprawności

wykonania poszczególnych elementów, bywa podatny na presję wynikającą z prestiżu

danego sportowca lub federacji łyżwiarskiej, do której należy. Często więc punkty

zawodników reprezentujących większe federacje, takie jak USA, Japonię czy właśnie Rosję, są

zawyżane. Do lutego 2022 r. silna pozycja Rosji oznaczała także wpływ na kształt regulacji

stosowanych w sporcie oraz to, czy rzeczywiście będą one skutecznie implementowane. 

Te działania wspomagały sukcesy, a tym samym również popularność rosyjskich

sportowców. Odnosili oni sukcesy we wszystkich spośród czterech kategorii, w jakich

rozgrywane są zawody łyżwiarskie na najwyższym poziomie: solistek, solistów, par

sportowych i par tanecznych. Do najbardziej rozpoznawalnych, zarówno aktywnych, jak i

emerytowanych łyżwiarzy reprezentujących Rosję należą m.in. Jewgienij Pluszczenko,

Aleksiej Jagudin, Irina Słucka, Julia Lipnicka, Jewgienia Miedwiediewa, Alina Zagitowa, Kamiła

Walijewa, Aleksandra Trusowa, a także pary: Jekaterina Gordijewa i Siergiej Grińkow oraz

Tetiana Wołosożar i Maksim Trańkow.

Jako że celem propagandowym Rosji jest pokazanie swojej potęgi, w pełni wykorzystała w

tym celu m.in. organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 r. Wtedy

łyżwiarstwo figurowe stało się częścią pokazu siły i wielkości Rosji, natomiast zdobycie

złotych medali w konkursie drużynowym oraz w kategoriach solistek i par sportowych było

jego swoistym ukoronowaniem. W tym kontekście bardzo widoczna była rola łyżwiarstwa

figurowego, i szerzej rosyjskiego sportu, jako soft power.

Doping w rosyjskim sporcie.

Istotnym wątkiem łączącym rosyjski sport i politykę są kwestie związane z systemem

państwowego wsparcia dopingu, którego istnieniu od początku Kreml stanowczo zaprzeczał.

W związku z tym uznawał decyzję zawieszenia reprezentacji Rosji przez WADA (Światową

Agencję Antydopingową) jako niesprawiedliwą. Linią obrony były także oskarżenia o

bezpodstawne antyrosyjskie nastawienie i upolitycznianie sportu. Podczas konferencji

prasowej w grudniu 2019 r. Władimir Putin bronił stanowiska, że każdy przypadek

stosowania substancji niedozwolonych, powinien być rozpatrywany indywidualnie. 
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Przywołał wtedy przykład rosyjskich łyżwiarek: „Nasze dziewczyny w łyżwiarstwie figurowym

są bardzo młode, to prawie dzieci. Co one mają wspólnego z dopingiem? Absolutnie nic! Ale

skaczą poczwórne skoki, których nie potrafi prawie żadna kobieta. Możemy je usunąć z lodu.

Ale po co? Czy byłoby to korzystne dla rozwoju światowego sportu? Nie wydaje mi się”.

Słowa Putina nabrały jednak nowego wydźwięku w świetle Zimowej Olimpiady w Pekinie. W

jej trakcie doszło do wykrycia niedozwolonej substancji w próbce pobranej od jednej z

zawodniczek – 15-letniej Kamiły Walijewej, która wzięła już udział w konkursie drużynowym i

zdobyła w nim pierwsze miejsce. Doprowadziło to do odroczenia ceremonii wręczenia

medali aż do rozwiązania sprawy, co do tej pory (sierpień 2022) nie nastąpiło. 

W tym kontekście widoczne było znaczne upolitycznienie sprawy, a także konsolidacja osób

związanych z Kremlem wokół stanowiska całkowicie zaprzeczającego podejrzeniom o

stosowanie dopingu. Ponownie obecne było także tłumaczenie oskarżeń negatywnym

nastawieniem wobec Rosji i rosyjskich sportowców, w tym przypadku ze względu na

wyższość rosyjskiej szkoły łyżwiarstwa figurowego. Choć w rzeczywistości, w opinii

publicznej, poza Rosją obecne były narracje głównie obwiniające środowisko Walijewej oraz

tolerancję dla dopingu w rosyjskim sporcie. Sprawa również była komentowana przez

Kreml, a sam Putin oświadczył: „Takiej perfekcji nie da się osiągnąć nieuczciwie, przy

pomocy dodatkowych substancji czy manipulacji. Doskonale wiemy, że te dodatkowe

substancje nie są potrzebne w łyżwiarstwie figurowym.”

Echa wojny.

Wspólnym mianownikiem dla Rosji pomiędzy sportem a polityką jest potrzeba demonstracji

swojej potęgi i chęć całkowitej dominacji. Podobnie jak w polityce, występują też oskarżenia

o antyrosyjskie nastawienie. Nic więc dziwnego, że polityka przenika do sportu aż do takiego

stopnia.

Nasilenie tego procesu ponownie nastąpiło w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. ISU, idąc

za rekomendacją MKOL-u, podobnie jak wiele innych międzynarodowych organizacji

sportowych, do odwołania całkowicie zawiesiła udział sportowców z Rosji oraz Białorusi w

zawodach organizowanych pod jej auspicjami. Popularność sportowców, w tym łyżwiarzy

figurowych, jest obecnie wykorzystywana w celach propagandowych, zarówno wewnątrz, jak

i poza granicami Rosji.
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W marcu 2022 r., w Moskwie odbył się wiec na stadionie Łużniki, który oficjalnie był

świętowaniem rocznicy przyłączenia Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej, a w

rzeczywistości stanowił demonstrację poparcia dla inwazji na Ukrainę. W jego trakcie na

scenie, pod banerem z napisem „Za Rosję” z charakterystyczną łacińską literą „Z”, pojawili się

tacy sportowcy jak niedawni medaliści olimpijscy z Pekinu: Jewgienia Tarasowa i Władimir

Morozow oraz Wiktoria Sinicyna i Nikita Kacałapow. 

Na wiecu byli ponadto obecni Adelina Sotnikowa, złota medalistka z Soczi, oraz dwukrotny

mistrz olimpijski Jewgienij Pluszczenko. Ponadto, ten drugi na swoich profilach w mediach

społecznościowych aktywnie promuje politykę prowadzoną przez Kreml i powiela

propagandę rosyjskich władz. Natomiast rewie na lodzie, z którymi występuje na terenie

całej Rosji, otrzymują dofinansowane z budżetu państwa.  Jedna z nich – w Tule – odbyła się

bezpośrednio po wiecu popierającym wojnę w Ukrainie. Sprawiło to, że część łyżwiarzy

biorących udział w przedstawieniu początkowo odmówiła udziału w finale. Mieli w nim

występować w akompaniamencie symbolicznej w tych okolicznościach – jako że arena była

wypełniona propagandowymi treściami – piosenki Nas nie dogoniat. Interwencję musiał

podjąć nawet Alieksandr Kogan, dyrektor generalny Federacji Łyżwiarstwa Figurowego Rosji,

któremu dopiero po 40 minutach udało się przekonać łyżwiarzy do ponownego wyjścia na

lód.

Odpowiedzią Rosji na wszelkie kwestie sporne – zarówno dotyczące oskarżeń o wspieranie

stosowania dopingu, jak i sprzeciwu wobec zakazu występów w zawodach – wciąż jest

narracja mówiąca, że nie należy mieszać sportu z polityką. W rzeczywistości jednak, to

rosyjski sport jest w nią głęboko zamieszany. Można się także doszukać więzi personalnych –

np. Tatiana Nawka, mistrzyni olimpijska z Turynu, obecnie organizująca własne rewie na

lodzie z uczestnictwem znanych gwiazd sportu, została objęta zachodnimi sankcjami,

ponieważ prywatnie jest żoną rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.

Poziom, do którego sport w Rosji coraz bardziej staje się zależny od krajowej polityki,

świadczy o postępującej totalizacji rosyjskiego reżimu politycznego. O ile do wybuchu wojny

rosyjskie łyżwiarstwo figurowe można było rozpatrywać w kategoriach soft power, to

obecnie sportowcy są integralną częścią moskiewskiej propagandy, choć prywatnie nie

każdy z nich chce brać w niej udział. Taka odmowa jest jednak bardzo trudna, ze względu na

zależność organizacji sportowych od państwa, które jednocześnie jest platformą wsparcia

dla sportowców.
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Powrót do ZSRR.

Jeszcze kilka tygodni temu w mediach pojawiały się informacje, że w Moskwie i Petersburgu

zostaną otwarte specjalne sklepy dla zagranicznych dyplomatów - odpowiedniki polskich

Pewexów czy radzieckich Bieriozek - w których uprawnione osoby będą mogły nabywać

zachodnie produkty, niedostępne na rosyjskim rynku. Realia Związku Radzieckiego mogą

natomiast powrócić także w innych sferach.

Tym razem w centrum uwagi pojawiła się kwestia dostępności wyjazdów zagranicznych. O

ile w czasach zimnej wojny ograniczenia i zakazy w tej sferze były narzucane obywatelom

przez ich własne władze, to w dzisiejszych czasach sytuacja jest odwrotna. Rosjanie nie są

powstrzymywani przed wyjazdami przez reżim Władimira Putina, ale przez regulacje

wprowadzane przez państwa sąsiedzkie, które mają na celu zmniejszenie liczby Rosjan

przebywających na ich terytorium.  

W pierwszych dekadach swojego istnienia ZSRR chroniło się przed drenażem mózgów,

wprowadzając odpowiedzialność karną za ucieczkę z kraju, a także odmowę powrotu.

Surowe kary były przewidziane także dla członków rodzin uciekinierów. Z kolei latach 1970-

1990 emigrację dopuszczano głównie w celu ponownego łączenia rodzin, z czego w znacznej

mierze korzystali dotychczas zamieszkujący ZSRR Żydzi, Niemcy oraz Grecy Pontyjscy.

Nowa fala emigracji.

W przeciwieństwie do czasów radzieckich, obecnie Kreml zamiast powstrzymywać Rosjan

przed wyjazdem, nie utrudnia tego procesu. Z tego względu mamy do czynienia z masową

emigracją, która jak wynika z danych zgromadzonych przez organizację OK Russians, od 24

lutego objęła ponad 300 tys. osób. Jako przyczyny swojej emigracji wskazują one: sprzeciw

wobec wojny w Ukrainie, strach przed represjami, przyczyny zawodowe (np. utrata pracy),

spadek jakości życia, brak perspektyw na przyszłość, a także poczucie alienacji w ojczyźnie.

Ponad połowa z nich deklaruje, że emigruje na zawsze (27 proc.) lub na dłuższy okres (41

proc.). 

KONIEC WAKACJI W EUROPIE
E W E L I N A  Z A Ł U S K A
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Ponownie znaczną część obecnej fali emigracji stanowią dobrze wykształceni intelektualiści.

Około ⅓ emigrantów to informatycy. Warto zwrócić uwagę, że Rosję opuszczają przeważnie

osoby w młodym wieku - 57 proc. z nich jest w wieku poniżej 35 lat. Ponadto, z Rosji

wyjeżdżają przedstawiciele świata nauki i sztuki, a także niezależni dziennikarze, którzy nie

są w stanie kontynuować swojej pracy w Rosji. 

Jednak m.in. po dosadnym apelu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w którym

wzywał Zachód do zamknięcia swoich granic dla Rosjan oraz podobnych propozycjach

państw sąsiadujących z Rosją, w UE rozpoczęła się dyskusja na ten temat. Była to także

jedna z głównych kwestii poruszanych w ramach nieformalnego szczytu Rady UE, który

odbył się w Pradze w dniach 30-31 sierpnia.

Jakie są ustalenia szczytu w Pradze?

Choć ministrom spraw zagranicznych nie udało się uzyskać konsensusu, zdecydowali się na

wariant zaproponowany przez czeskich gospodarzy, czyli pełne zawieszenie porozumienia

UE-Rosja upraszczającego procedury wydawania wiz dla Rosjan podróżujących do strefy

Schengen, zawartego w Soczi w 2007 r. Nie oznacza to wprowadzenia żadnego zakazu na

wjazd, jednak Rosjanie, planujący wizytę w strefie Schengen będą musieli liczyć się z tym, że

procedura będzie bardziej złożona, droższa i będzie trwać dłużej. Jak uzasadnia szef unijnej

dyplomacji Josep Borrell: „Dzięki temu znacznie zmniejszy się liczba nowych wiz

wydawanych przez państwa członkowskie. Będziemy w stanie przyznawać je rozpatrując

dokładnie każdy przypadek - nie chcemy odcinać się od Rosjan, którzy są przeciwni wojnie w

Ukrainie.” 

Decyzja o zawieszeniu umowy z Soczi jest kompromisem pomiędzy państwami, które

opowiadały się za bardziej restrykcyjnymi ograniczeniami, czyli Litwą, Łotwą, Estonią, Polską,

Finlandią oraz Danią i Holandią, oraz przeciwnikami wprowadzania tego typu środków.

Estonia już wcześniej zdecydowała, że nie będzie wpuszczać Rosjan z wydanymi przez siebie

wizami Schengen i proponowała wniesienie podobnych środków w całej UE. 

Premier Kaja Kallas podkreślała istotę wprowadzenia zakazu wydawania wiz Rosjanom m.in.

ze względu na kwestie moralne - obywatele państwa-agresora korzystają z spędzają urlopy i

korzystają z rozrywek w UE, podczas gdy Ukraińcy są zmuszeni walczyć o swoją wolność i

niepodległość. Ponadto podnoszone były problemy związane z bezpieczeństwem (np.

większą możliwością wjazdu do UE pod fałszywym pretekstem, w celu szerzenia

kremlowskiej propagandy) oraz zapewnieniem większej skuteczności w realizacji

wprowadzonych sankcji. 



STRONA 10
MAGAZYN FMD

Warto dodać, że kilka dni wcześniej media obiegła informacja o tym, że żona rzecznika

Kremla Dmitra Pieskowa Tatiana Nawka udała się na wakacje do Grecji, mimo że została

objęta unijnymi sankcjami.

Głównym przeciwnikiem ograniczeń w wydawaniu wiz Rosjanom są Niemcy. Jak powiedział

kanclerz Niemiec Olaf Scholz: „To nie jest wojna Rosjan, ale wojna Putina. Wprowadziliśmy

daleko idące sankcje, które dotykają dużą liczbę konkretnych osób - oligarchów i tych, którzy

wspierają rosyjskie władze. Tego typu ograniczenia, jeśli będą wymierzone przeciw

wszystkim, w tym zupełnie niewinnym, osłabią efektywność sankcji”. Ponadto, przeciwko

ograniczeniom wizowym dla Rosjan są Grecja oraz Cypr. Gospodarki obu tych państw

czerpią znaczne zyski z turystyki obywateli rosyjskich- np. w lipcu Grecja odnotowała 177-

procentowy skok w przekraczaniu granicy drogą powietrzną z Turcji, za który częściowo byli

odpowiedzialni rosyjscy turyści.

Skutki decyzji.

Istotnym ustaleniem praskiego szczytu jest to, że poszczególne państwa otrzymały wolną

rękę na wprowadzanie własnych restrykcji. I tak postąpiła już m.in. Finlandia, która znacznie

zmniejszyła liczbę wydawanych wiz turystycznych, a także zmieniła proces aplikacji,

ograniczając liczbę konsulatów, gdzie można się o nią starać, a także godziny, w których jest

to możliwe. W rezultacie de facto większy wpływ na powstrzymanie napływu rosyjskich

turystów do UE niż ogólnounijne ustalenia, mogą mieć właśnie ograniczenia wprowadzane

przez poszczególne państwa członkowskie, a szczególnie sąsiadów Rosji. Bowiem ze

względu na zakazy lotów, to przez ich terytorium często podróżują Rosjanie, którzy chcą

przemieścić się do innych państw europejskich.

Ustalenia szczytu są jedynie decyzją polityczną i oczekują na oficjalne zatwierdzenie podczas

formalnego szczytu Rady UE. Osiągnięcie kompromisu jest jednak sukcesem wizerunkowym

dla państw członkowskich. Pokazuje zdolność do zachowania jedności i sprawnego

podejmowania decyzji, mimo że wśród nich znajdują się państwa o zupełnie różnych

podejściach do tematyki schengeńskich wiz dla Rosjan.



STRONA 11
MAGAZYN FMD

Pułk Kastusia Kalinouskiego to ochotnicza jednostka wchodząca w skład ukraińskiej obrony

terytorialnej. Została utworzona w marcu 2022 r., zaraz po napaści Federacji Rosyjskiej na

Ukrainę.

Kim był Konstanty Kalinowski, którego za patrona przyjął oddział złożony z

białoruskich opozycjonistów?

Jest on bohaterem trzech narodów- polskiego, białoruskiego i litewskiego. Walczył w

powstaniu styczniowym oraz był komisarzem Rządu Powstańczego na Litwę i Białoruś. Był

również dziennikarzem. W swoich tekstach opowiadał się za reformami społecznymi. Był

zwolennikiem uwłaszczenia chłopów, parcelacji wielkich majątków ziemskich oraz ochrony

języka białoruskiego. W 1862 roku pod pseudonimem Jaśko haspadar s pad Wilni zaczął

wydawać skierowane do chłopów pismo „Mużyckaja Prauda” (pismo było jednym z

pierwszych wydawanych w języku białoruskim). Został zdradzony i wydany w ręce Rosjan a

następnie 22 marca 1864 r. stracony w Wilnie.

Dzieje Białorusinów walczących w obronie Ukrainy.

Pierwsze jednostki złożone z Białorusinów zostały utworzone w pierwszym etapie wojny

rosyjsko-ukraińskiej w 2015 r. Podczas walk w Donbasie jednostki te przyjęły nazwę: grupa

taktyczna „Białoruś”. Mottem Białorusinów walczących w oddziale brzmi: „Pierw Ukraina,

następnie Białoruś”. Po rozpoczęciu inwazji w lutym 2022 r. jednostki białoruskie zostały

wysłane do Mariupola w celu obrony tego ważnego w sensie strategicznym miasta. 9 marca

2022 r. oficjalnie ogłoszono powstanie „Batalionu Kastusia Kalinouskiego”. Batalion brał

udział w obronie Kijowa podczas ofensywy wojsk rosyjskich. Następnie odział walczył w

Irpieniu w celu odbicia tego miasta z rąk rosyjskich. Po załamaniu się rosyjskiej ofensywy w

rejonie Kijowa batalion, a następnie pułk Kalinouskiego wziął udział w walkach o

Siewierodonieck i w bojach na terenie obwodu ługańskiego. Żołnierze białoruscy zostali

odznaczeni licznymi ukraińskimi medalami za udział w walkach i odwagę. 

PUŁK KASTUSIA KALINOUSKIEGO
O S K A R  L U D W I C Z A K
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Kim są żołnierze Pułku Kalinouskiego?

Większość ochotników stanowią opozycjoniści białoruscy sprzeciwiający się reżimowi

Łukaszenki. Ludzie Ci byli, bądź są członkami licznych organizacji opozycyjnych takich jak:

Białoruski Ruch Oporu „Żubr”, Młody Front i Białoruski Oddział Antyautorytarny. Kalinowcy

na swoim Facebooku napisali, że od początku inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w

walkach brali udział białoruscy anarchiści. Napisano również, że: „Idea wyzwolenia Białorusi

poprzez wyzwolenie Ukrainy okazała się tym czynnikiem, który zaprowadził ochotników z

Oddziału Antyautorytarnego do Pułku Kalinowskiego”. Białorusini stanowili znaczną część

Międzynarodowej Antyautorytarnej Jednostki Obrony Terytorialnej. Członkowie oddziału

pochodzili z różnych grup anarchistycznych, na które po wyborach prezydenckich w 2020

roku zaczęły polować białoruskie służby. W pierwszych dniach wojny bronili oni obwodu

kijowskiego. Potem słychać było też o białoruskich anarchistach walczących pod

Czernihowem (za Biełsat TV).

Podsumowując, białoruscy ochotnicy biorą czynny udział w walce z rosyjską napaścią. Ich

celem jest wyzwolenie ukraińskich terenów zajętych przez Rosjan a następnie wyzwolenie

Białorusi spod reżimu Łukaszenki.
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24 sierpnia miała miejsce wizyta prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa w

Baku, stolicy Azerbejdżanu. Data ta nie była przypadkowa, trzy dni później, 27 sierpnia,

państwa te obchodziły 30 rocznicę nawiązania wzajemnych stosunków dyplomatycznych.

Wartym jest nakreślenia przebieg tego spotkania oraz umiejscowienie go w szerszym

kontekście, historii relacji kazachstańsko-azerbejdżańskich, jak i aktualnej sytuacji

geopolitycznej w regionie. 

Stosunki pomiędzy oboma państwami pełnią strategiczną funkcję, Azerbejdżan jest

najbliższym partnerem Kazachstanu na Kaukazie Południowym. Kraje te łączy zarówno

podobieństwo językowe, wspólne pochodzenie etniczne, wspólna historia i religia, ale

przede wszystkim przynależność do organizacji międzynarodowych i bliska współpraca

polityczno-gospodarcza. 

W ubiegłym roku wymiana handlowa między tymi krajami wyniosła ponad 332 miliony

dolarów, co oznacza trzykrotny wzrost w porównaniu do 2020 roku. Eksport towarów z

Kazachstanu do Azerbejdżanu w 2021 r. wyniósł prawie 288 mln USD, a import przekroczył

44 mln USD. W ciągu piętnastu lat (2005-2020) Azerbejdżan zainwestował w kazachstańską

gospodarkę ponad 300 mln USD, podczas gdy Kazachstan zainwestował 75,7 mln USD w

Azerbejdżanie. Co więcej, to właśnie w ostatnich latach nastąpił wzrost inwestycji: od 2018

do 2020 roku kwota inwestycji wyniosła 45,4 mln dolarów.

Kazachstańskie firmy eksportują do Azerbejdżanu produkty naftowe, wyrobów metalowe,

materiały budowlane, surowce chemiczne, ale co teraz najważniejsze, pszenicę, jeden z

głównych produktów eksportowych tego kraju. Wzrost eksportu do Azerbejdżanu tego

ostatniego produktu można zaobserwować od początku bieżącego roku. Wiąże się to

zarówno z sytuacją geopolityczną (zmniejszenie dostaw z Rosji), ale także udanymi zbiorami

w największej środkowoazjatyckiej republice. Według agencji Ark-Inform Kazachstan

odpowiada za ponad 50% azerbejdżańskiego importu zboża. Przed rokiem 2022 około 90%

importowanego przez Azerbejdżan zboża pochodziło z Rosji.

INTENSYFIKACJA RELACJI
KAZACHSTAŃSKO-

AZERBEJDŻAŃSKICH
M A C I E J  S C H M I D T
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Współpraca gospodarcza pomiędzy obydwoma państwami odbywa się także z dużą

intensywnością na polu transportowym. Obydwa państwa, wraz z Gruzją, od 2013 r. tworzą

inicjatywę Transkaspijskiego Międzynarodowego Szlaku Transportowego (TITR). Inicjatywa

ma na celu tworzenie transportu kolejowego i morskiego chińskich towarów do Turcji i

Europy. Wraz z rozwojem tego porozumienia do współpracy włączono także spółki z innych

krajów, przez który przechodzi transport produktów. W latach 2017–2020 przez TITR

przewieziono prawie 4 mln ton ładunków. W marcu 2022 r. trzy państwa założycielskie TITR

(po czasie dołączyła do nich Turcja) zapowiedziały utworzenie spółki joint venture zajmującej

się kwestiami kompleksowego tworzenia taryf, deklaracji ładunków, stosowania

ujednoliconych rozwiązań informatycznych oraz konsolidacji ładunków tranzytowych, która

oficjalnie zostanie zarejestrowana w przyszłym roku. 

Rozwój tej inicjatywy związany jest bezpośrednio z niestabilnością Rosji i Ukrainy, przez,

które także odbywa się eksport chińskich towarów do Europy. Wedle prognoz państwowego

przewoźnika Kazachstan,u Temir Zholy ilość przewożonych towarów będzie do końca roku

dalej wzrastać. Ten korytarz transportowy wobec przedłużającego się konfliktu oraz

narastających sankcji dotykających Rosję, może stać się jedną z głównych lądowych dróg

eksportu chińskich towarów do Europy. Stosunki pomiędzy oboma państwami pełnią

strategiczną funkcję, Azerbejdżan jest najbliższym partnerem Kazachstanu na Kaukazie

Południowym. Kraje te łączy zarówno podobieństwo językowe, wspólne pochodzenie

etniczne, wspólna historia i religia, ale przede wszystkim przynależność do organizacji

międzynarodowych i bliska współpraca polityczno-gospodarcza. 

W tym kontekście, wizyta prezydenta Tokajewa w Baku i jej efekty okazują się mieć sporo

znaczenie dla relacji bilateralnych pomiędzy oboma państwami. Łącznie podczas tej wizyty

podpisano dziesięć umów. Najbardziej kluczowymi były: “Deklaracja o zacieśnieniu

strategicznych relacji i pogłębieniu sojuszniczych interakcji między Republiką Kazachstanu a

Republiką Azerbejdżanu” oraz “Kompleksowy program rozwoju współpracy pomiędzy

Republiką Kazachstanu a Republiką Azerbejdżanu na lata 2022-2026.”. Poza tymi dwoma

umowami podpisano trzy memoranda międzyministerialne dotyczące zagadnień

transportu, jak i “Umowę między Rządem Republiki Kazachstanu a Rządem Republiki

Azerbejdżanu o współpracy handlowej i gospodarczej.” Poza tym podpisano też szereg

umów dotyczących współpracy kulturalnej i samorządowej. Taki kształt ustaleń spotkania

głów państw w Baku, wpisuje się we wcześniejsze trendy występujące w stosunkach

pomiędzy oboma państwami i pokazuje, że rosyjska agresja na Ukrainę doprowadziła do ich

intensyfikacji.
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Wzrost znaczenia relacji handlowych oraz prognozy wzrostu wymiany handlowej nakreślił

sam prezydent Tokajew, który stwierdził: “Cieszę się, że w ostatnich latach wolumen handlu

wzrósł znacząco, prawie trzykrotnie. Ale chciałbym zauważyć, że to oczywiście nie jest powód do

samozadowolenia, wierzę, że istnieją możliwości zwiększenia handlu. Rządy naszych krajów

powinny działać, aby w bardzo niedalekiej przyszłości zwiększyć obroty handlowe między naszymi

krajami do miliarda dolarów.”

Pozytywnie natomiast, o potrzebie intensyfikacji współpracy na polu transportu

towarowego wypowiedział się podczas tego spotkania prezydent Azerbejdżanu: “Oczywiście

są duże plany rozwoju infrastruktury transportowej i logistycznej. Zarówno Kazachstan, jak i

Azerbejdżan podjęły na czas działania w celu stworzenia tej infrastruktury. Teraz mówimy o

zwiększeniu natężenia ruchu towarowego między naszymi krajami, zwiększeniu potencjału

tranzytowego naszych krajów. Odpowiednie władze już od jakiegoś czasu aktywnie współpracują

w tym kierunku. Jestem przekonany, że damy impuls także do rozwoju stosunków handlowych i

gospodarczych. Istnieją duże rezerwy na zwiększenie handlu. Wymieniliśmy dziś poglądy na temat

niektórych obszarów przyszłej współpracy handlowej i gospodarczej. Potrafimy określić pod

względem zwiększania wzajemnych dostaw.”

Według kazachstańskiego komentatora politycznego Nikity Szatalowa spotkanie to ma też

inny wymiar. Uważa on, że Azerbejdżan jest pomostem pomiędzy Kazachstanem a Turcją.

Turcją, z którą Kazachstan szczególnie intensyfikuje swoje relacje po wizycie prezydenta

Tokajewa w Ankarze, w maju tego roku. Zbliżenie z Turcją jest ściśle powiązane z budową

nowych sieci handlowych i powiązań gospodarczych na terenie Eurazji, w obliczu wojny

rosyjsko-ukraińskiej.

Spotkanie prezydenta Kazachstanu z prezydentem Ilhamem Alijewem przyniosło, szereg

postanowień, jednak było też pełne symbolicznych gestów, które bez wątpienia zostały

dostrzeżone przez w regionie. Najgłośniejszym echem odbił się fakt, że obydwie głowy

państwa na oficjalnej rozmowie, mówiły we własnych językach narodowych, po kazachsku i

azersku i korzystały z pomocy tłumacza. Fakt ten jest o tyle wyjątkowy, że obydwaj znają

język rosyjski, który jest powszechnym językiem komunikacji pomiędzy liderami na obszarze

postsowieckim. Jest to znak skierowany zarówno w stronę Rosji, której soft power w regionie

jest powszechna znajomość języka rosyjskiego, jak i do innych państw regionu, wskazując na

pewna możliwość uniezależnienia się od rosyjskojęzycznej maniery w dyplomacji, jak i w

polityce wewnętrznej.
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Wzrost znaczenia relacji handlowych oraz prognozy wzrostu wymiany handlowej nakreślił

sam prezydent Tokajew, który stwierdził: “Cieszę się, że w ostatnich latach wolumen handlu

wzrósł znacząco, prawie trzykrotnie. Ale chciałbym zauważyć, że to oczywiście nie jest powód do

samozadowolenia, wierzę, że istnieją możliwości zwiększenia handlu. Rządy naszych krajów

powinny działać, aby w bardzo niedalekiej przyszłości zwiększyć obroty handlowe między naszymi

krajami do miliarda dolarów.”

Drugim, równie symbolicznym gestem, było nadanie przez prezydenta Tokajewa, swojemu

azerbejdżańskiemu odpowiednikowi najwyższego odznaczenia państwowego Republiki

Kazachstanu - Orderu „Altyn Kyran”. Sam jednak żadnego odznaczenia nie otrzymał

(pomimo, że to on był gościem). Wpisuje się to w zapowiedzi z czerwca, gdy pojawiły się

spekulacje medialne, że prezydent Kazachstanu odmówi przyjęcia rosyjskiego odznaczenia.

Ostatecznie okazało się to manipulacją medialną, gdyż prezydent Tokajew zaznaczył, że nie

przyjmie, póki pełni ten urząd, żadnego zagranicznego odznaczenia. Takie podejście

wskazuje na suwerenność nowego prezydenta Kazachstanu i idealnie wiąże się z

budowaniem dobrego obrazu jego reform, zarówno na użytek międzynarodowy, jak i

wewnętrzny.

Trzecim gestem, który miał dotrzeć szczególnie do mieszkańców Azerbejdżanu, była

deklaracja budowy przez Kazachstan centrum kreatywnego kształcenia dla dzieci w Fuzuli,

mieście, które w 2020 roku wojska azerskie zdobyły spod kontroli wojsk międzynarodowo

nieuznawanej Republiki Arcachu (Górskiego Karabachu). Według wyżej wspomnianego

Szatalowa gest ten zostanie zauważony przez Azerów i zapisze w ich mapach mentalnych

Kazachstan jako kraj, który poparł ich prawo do tej ziemi oraz wsparł w jej odbudowie. 

Podsumowując, stosunki kazachstańsko-azerbejdżańskie, choć były dobre od wielu lat, teraz

w obliczu wyjątkowej sytuacji geopolitycznej w regionie się intensyfikują. Sama wizyta

Prezydenta Tokajewa w Baku oraz działania mające na celu zacienienie więzi z

Azerbejdżanem, są jednym z elementów kazachstańskiej doktryny polityki wielowektorowej,

która szczególnie intensyfikuje się od czasu wydarzeń styczniowych i początku rosyjskiej

agresji na Ukrainę. Może to mieć wpływ na dalszą integrację regionu Morza Kaspijskiego, jak

i wypychania wpływów, zwłaszcza gospodarczych, Federacji Rosyjskiej z tego obszaru.

Działania te wpisują się także w ogłoszony przez prezydenta Tokajewa projekt “Nowego

Kazachstanu”, pokazując Kazachstan jako państwo prowadzące aktywną politykę w regionie,

a samego prezydenta Tokajewa jako wytrawnego dyplomatę.
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Gdy 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę, a historia świata znalazła się w punkcie

zwrotnym, nad Europą Środkowo-Wschodnią po raz kolejny w dziejach zawisła groźba

rosyjskiego jarzma. Ukraina stanęła jednak do iście heroicznej walki i broni się nadal, a wraz

z nią broni się sprawczość i suwerenność naszego regionu. Wszystko to za sprawą

odradzającej się jedności Europy Środkowo-Wschodniej.

Za wspólną sprawę.

W naszym regionie już na pewien czas przed lutową inwazją można było zauważyć zarówno

gesty, jak i działania świadczące o chęci zacieśniania współpracy. Widać to chociażby po

odwoływaniu się do wspólnej historii i dziedzictwa, co miało miejsce w Warszawie, 3 maja

2021 roku, w 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W obchodach brali wtedy udział

Prezydenci Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Było to także widoczne w deklaracji o

wspólnym dziedzictwie i wspólnych wartościach podpisanej w lipcu tego samego roku w

Wilnie przez państwa członkowskie Trójkąta Lubelskiego. To jawne odwoływanie się do

historii i spuścizny po Rzeczypospolitej Obojga Narodów w obu przypadkach wywoływało

histeryczną reakcję na Kremlu, który ustami swojego prezydenta w reakcji na Wileńską

deklarację uznał nawet, że Ukraińcy nie są narodem.

Rosyjskie reakcje na tego typu akty są bardzo wymowne i znamionują coś bardzo ważnego,

coś o czym nie możemy zapominać, a mianowicie o tym, że Rosja jak ognia boi się ścisłej

współpracy i jedności w naszym regionie bo wie, że jest to klucz do powstrzymywania jej

imperialnej agresji w głąb Europy. Wie, że ta współpraca nie pozwala jej na swobodne

poczynanie sobie wewnątrz europejskiego systemu, że stwarza ona zupełnie inną

równowagę sił w tej części świata. Tak było w przeszłości i tak jest i teraz. Dodatkowo, warto

pamiętać o tym, że w tak zwanym ultimatum Ławrowa z grudnia 2021 roku, Rosja rościła

sobie prawa do imperialnej strefy wpływów nie tylko nad Ukrainą ale nad cała Europą

Środkowo-Wschodnią. Sprawa wspólnego powstrzymywania Rosji w imię wspólnej wolności

jest sprawą najwyższej wagi.

ZAMKNĄĆ BRAMY: EUROPA
ŚRODKOWO-WSCHODNIA

WOBEC ROSYJSKIEGO NAPORU
M A C I E J  R Y K
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W stanie najwyższej gotowości.

Wybuch wojny tylko i wyłącznie pogłębił poczucie wspólnoty i zintensyfikował współpracę.

Okoliczności wyniosły kontakty w naszym regionie na wyższy poziom, stawiając nasze

państwa i społeczeństwa w stan najwyższej gotowości w tym szczególnym momencie próby i

wielkiego zagrożenia. Od samego początku inwazji można było zauważyć wielkie

zaangażowanie krajów i narodów Europy Środkowo-Wschodniej w działanie i apele na rzecz

udzielania Ukrainie pomocy i podejmowania wszelkich możliwych środków w celu

przeciwdziałania Rosji. To właśnie postawa naszych państw wydatnie przyczyniała się do

podejmowania wielu ważnych decyzji na forach zachodnich organizacji, odnośnie tych

kwestii. Przykładem tego może być nadanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do

Unii Europejskiej. Jest to decyzja, której podjęcie w obliczu niechętnej postawy niektórych

państw Europy Zachodniej wydawało się mało prawdopodobne i która nie zapadłaby gdyby

nie inicjatywa dyplomatyczna państw naszego regionu. Podobnie można powiedzieć o wielu

unijnych sankcjach nałożonych na Rosję. 

Zintensyfikowaniu uległy również rozmowy i wspólne działania na rzecz zwiększania

bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Widać to po nowopowstających

połączeniach energetycznych, takich jak te, które mają wydatniej połączyć Polskę z

Państwami Bałtyckimi czy z Czechami. W aspekcie bezpieczeństwa warto także nadmienić,

że po wybuchu wojny, wielokrotnie podejmowano tematykę wzmocnienia wschodniej flanki

NATO, co zaowocowało korzystnymi dla naszego regionu decyzjami podjętymi w trakcie

czerwcowego szczytu NATO w Madrycie. Dochodziło także do międzyrządowych konsultacji

w sprawach obronności, takich jak te między Polską, Czechami i Słowacją, w ramach których

Warszawa i Praga zobowiązały się do patrolowania nieba nad terytorium Słowacji.

Podobnie jak w zeszłym roku, w obecnym także miały miejsce liczne manifestacje jedności z

udziałem państw naszej części Europy, które w kontekście wojny w Ukrainie mają szczególny

wydźwięk. Jedna z tych manifestacji miała miejsce w kwietniu, w trakcie wizyty Prezydentów

Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, którzy spotkali się z Prezydentem Ukrainy w Kijowie, aby

wyrazić wsparcie dla objętego wojną narodu. 

To tylko niektóre z kwestii a przykładów dla każdej z nich jest całe mnóstwo. Bardzo ważne

jest to jaki obraz rysuje się z tego wszystkiego, jakie wnioski można wyciągnąć. W naszej

części świata gra toczy się teraz o najwyższą stawkę. Szczególnie ważne jest więc, abyśmy w

sposób zjednoczony stawali na wysokości zadania, odpierali rosyjski napór i wspólnie

budowali pomyślną przyszłość naszego regionu. Całe to zagadnienie warto podsumować

słowami prezydenta Zełenskiego, który wielokrotnie mawiał, że "wolni możemy być tylko

razem".



Region 
Europy Zachodniej



Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego jest ponadregionalną organizacją polityczno-

wojskową, która w 2022 r. zrzesza 30 państw. Co jakiś czas ich przywódcy spotykają się

podczas szczytów międzynarodowych, których celem jest wyznaczanie kierunków działań

organizacji oraz ocena dotychczasowych dokonań. Szczyty NATO nie odbywają się regularnie,

od powstania organizacji w 1949 r. odbyły się 32 szczyty międzynarodowe. Ostatni z nich

odbył się w dniach 29-30 czerwca b.r. w Madrycie. Oprócz przedstawicieli państw

członkowskich organizacji do Madrytu zostali również zaproszeni reprezentanci Australii,

Japonii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Gruzji, Szwecji, Finlandii oraz Unii Europejskiej. 

Podczas szczytu poruszane były istotne kwestie związane z bezpieczeństwem. Strategiczne

znaczenie nadano umacnianiu wschodniej granicy NATO, co jest rezultatem rozpoczętej w

lutym tego roku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest to szczególnie istotne dla państw

Europy Środkowej i Wschodniej, które od Rosji dzieli najmniejsza odległość. Premierka

Estonii, Kaja Kallas skrytykowała poprzednią strategię obronną jaką NATO przygotowało dla

Litwy Łotwy i Estonii, według której państwa te w razie ataku miały zostać podbite, a

następnie uwolnione po 180 dniach. Według Kallas takie posunięcie równałoby się

kompletnej destrukcji krajów i ich kultury. NATO postanowiło zwiększyć liczbę żołnierzy

broniących krajów bałtyckich do rozmiaru brygady. Jens Stoltenberg, Sekretarz Generalny

NATO zapowiedział również powiększenie sił szybkiego reagowania. Obecnie w skład NATO

Responce Forces wchodzi 40 tys. żołnierzy, w ramach New NATO Force Model ma ich być 300

tys. Całość sił nie będzie dostępna od razu, planowane są trzy etapy mobilizacji. 100 tys.

żołnierzy po 10 dniach, kolejne 200 tys. do 30 dni oraz pełna gotowość w 30-180 dni. Dla

Polski sukcesem jest zapowiedź budowy stałego dowództwa amerykańskiego V Korpusu w

Poznaniu. 

Historycznym wydarzeniem podczas szczytu w Madrycie było przyjęcie nowej koncepcji

strategicznej NATO. Dokument został zmieniony po praz pierwszy w 2010 r., wtedy Rosja była

postrzegana jeszcze jako partner strategiczny. Nowa koncepcja określa Federację Rosyjską,

jako „najważniejsze i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla

pokoju i stabilności obszaru euroatlantyckiego”. Zwrócono uwagę również na zagrażającą

międzynarodowemu porządkowi politykę Chińskiej Republiki Ludowej oraz zacieśniającą się

współpracę rosyjsko-chińską. 
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Zmiana sposobu postrzegania Rosji jest znaczna i transparentna, jednak sposób

ustosunkowania się do trwającego w Ukrainie konfliktu ma na celu zapobieżenie możliwości

podsunięcia Rosji pretekstu do uznania Sojuszu jako stronę w sporze. Wsparcie płynące do

Ukrainy z Zachodu nie może przybrać formy otwartej pomocy wojskowej. Zamiast tego

będzie się ona składać ze wsparcia bezpieczeństwa komunikacji, systemów zwalczania

dronów, paliwa oraz pomocy w modernizacji sprzętu wojskowego. 

Od początku rozmów na temat przyjęcia w struktury NATO dwóch kolejnych państw:

Finlandii i Szwecji, obiekcje do tego posunięcia wnosiła Turcja. Z uwagi na znaczne korzyści,

które owe posunięcie przyniosłoby Sojuszowi, sprzeciw Turcji raczej nie był postrzegany jako

poważną przeszkodę w drodze potencjalnych kandydatów do NATO, jednak sprawa została

potraktowana z należytą powagą i po licznych rozmowach oraz pertraktacjach udało się

dojść do konsensusu. Po zawarciu trójstronnego memorandum między Turcją, Finlandią i

Szwecją, w którym państwa zobowiązały się m.in. do współpracy w walce z terroryzmem,

niewspierania YPG/PYD- milicji kurdyjskiej działającej na terenie Syrii, uznania Partii

Pracujących Kurdystanu jako organizacji terrorystycznej oraz zniesienia embarga na

dostawy broni do Turcji, oba nordyckie państwa zostały oficjalnie zaproszone do dołączenia

do Sojuszu. 

Rosyjska agresja na Ukrainę wymusiła zmianę strategii bezpieczeństwa Finlandii i Szwecji,

wpłynęła również na wzrost społecznego poparcia dla przystąpienia do NATO. Dotychczas

Finlandia polegała na własnych zdolnościach obronnych i współpracy w tym obszarze ze

Szwecją oraz relacjach wojskowych z NATO i USA, jak również na kooperacji polityczno-

gospodarczej z Rosją. Z kolei Szwecja wdrażała politykę neutralności, na zmianę tego

kierunku znaczny wpływ miały decyzje Finlandii odnośnie przystąpienia do NATO. Finlandia i

Szwecja złożyły wniosek o przystąpienie do Sojuszu już 18 maja 2022 r. 5 lipca, tydzień po

wyrażeniu w Madrycie oficjalnej zgody na przystąpienie, w Brukseli podpisano protokoły

akcesyjne. Pierwszymi państwami, które ratyfikowały akcesje Finlandii i Szwecji do NATO

były Dania, Norwegia oraz Islandia, 22 lipca uczyniła to również Polska. 

Dzięki nowym państwom członkowskim wzrośnie zdolność Sojuszu do obrony Morza

Bałtyckiego. Oba państwa posiadają duży potencjał militarny, ich wojska już wchodzą w

skład sił szybkiego reagowania NATO. 



Dobrze wyszkolone i wyposażone lotnictwo oraz obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa

przyniosą Sojuszowi znaczne korzyści, marynarka wojenna przyczyni się do zwiększenia

ochrony szlaków na Morzu Bałtyckim i północnym Oceanie Atlantyckim. Położenie obu

krajów umożliwi zwiększenie zdolności NATO do działania w Arktyce. 

Planowane przez NATO przeznaczanie 2% PKB przez państwa członkowskie na armię ma być

postrzegane jako dolna, a nie górna granica. Dziewięciu członków już poziom ten osiągnęło

lub przekroczyło, 19 planuje dokonać tego do 2024 r., a kolejnych 5 zobowiązuje się do

osiągnięcia wymaganego poziomu w późniejszym czasie.

Postanowienia szczytu NATO w Madrycie mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa członków

organizacji, jak również całego kontynentu europejskiego. Ważnym jest, aby Sojusz z biegiem

czasu adaptował się do nowych realiów i ciągle rozwijał swoje możliwości obronne. Nowe

zagrożenia współczesnego świata stanowią wyzwanie, którego niepodołanie może

skutkować naruszeniem bezpieczeństwa milionów ludzi. Tegoroczny szczyt był szczególny,

ponieważ odbył się w obliczu powrotu wojny na kontynent europejski. Federacja Rosyjska

uznana jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa przyczyniła się do szeregu zmian

w strategiach Sojuszu. Najbliższe miesiące pokażą jak państwa członkowskie wywiążą się z

podjętych w Madrycie postanowień i zobowiązań.

. 
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Apogeum kampanii wyborczej. 

W Szwecji przez wakacje trwała bardzo zintensyfikowana kampania wyborcza, podczas

której pojawiały się coraz to nowe tematy przez wyborami zaplanowanymi  na11 września

2022 roku. Wykreowały się także w pełni dwa bloki polityczne wokół dwóch postaci

przewidywanych na szefa rządu. Pierwszym jest blok aktualnej premier, Magdaleny

Andersson, którą popierają Socjaldemokraci, czyli jej partia, a  także Partia Lewicy, Partia

Centrum oraz Partia Zielonych. Drugi blok,  w postaci Szwedzkich Demokratów,

Chrześcijańskich Demokratów i Liberałów. popiera szefa Umiarkowanych, Ulfa Kristerssona.

Tydzień Almedalen 3-7 lipca 2022.

Tydzień Almedalen (Almedalsveckan) to największy event polityczny w Szwecji i w całej

Skandynawii. Jest to tydzień spotkań przedstawicieli partii politycznych z wyborcami i

mediami, który odbywa się w parku Almedalen w stolicy Gotlandii, Visby. Historia tygodnia

Almedalen sięga lat 60., kiedy Szwecją jeszcze rządził premier Tage Erlander. Przez cały

tydzień swoje przemówienia wygłaszali szefowie partii politycznych oraz inni politycy. Cały

event zaczął się przemówieniem premier Andersson. W trakcie wydarzenia swoje

przemówienie wygłosił również głównodowodzący Szwedzkich Sił Zbrojnych, Micael Bydèn. 

Szwecja szkoli ukraińskich żołnierzy.

W sierpniu rząd Szwecji postanowił podjąć decyzję o szkoleniu ukraińskich żołnierzy. Całe

szkolenie ma miejsce w Wielkiej Brytanii, jednak to Szwedzi wzięli pod swoje skrzydła około

10000 Ukraińców, których chcą przeszkolić. Szwedzi wysłali kilkaset osób ze swojego

personelu wojskowego. Osoby te mają przeszkolić ukraińskich ochotników w

umiejętnościach saperskich oraz z obsługi szwedzkiego sprzętu wysyłanego na Ukrainę,

takiego jak chociażby artyleria Archer. 
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Nielegalne przedsięwzięcia wśród partii.

Szwedzka telewizja TV4 w ramach swojego cyklu badającego nieprawidłowości „Kalla Fakta”

wysłała do siedzib wszystkich partii politycznych w Riksdagu fałszywych donatorów, którzy

mieli zaoferować partiom politycznym wpłacenie pieniędzy na kampanię wyborczą. Wszystko

miałoby się odbyć pod stołem, gdyż osoba podstawiona przez TV4 chciała, aby jej dotacja nie

widniała w rejestrze Kammarkollegiet. Zaproponowaną przez dziennikarzy metodą obejścia

prawa było wpłacenie pieniędzy w kilku różnych dotacjach przez kilka osób prywatnych. Na

taką propozycję zgodzili się Chrześcijańscy Demokraci, Szwedzcy Demokraci, Liberalowie i

dwie chyba najważniejsze partie w Szwecji, czyli Socjaldemokraci i Umiarkowani. Z kolei

przedstawiciele Lewicy, Zielonych i Centrum odmówili. Lewica złożyła do Kammarkollegiet

zawiadomienie, aby zbadać nieprawidłowości wśród finansowania 5 partii skłonnych do

obejścia prawa. 

Problemy i konflikty w blokach politycznych.

Dwa istniejące w Szwecji bloki polityczne, zarówno wspierający Magdalenę Andersson, czy

ten popierający Ulfa Kristerssona mają zasadniczy problem z jednością. Blok popierający

aktualną panią premier charakteryzuje niechęć dla Partii Centrum i Lewicy, które nie chcą

wspólnie zasiadać w rządzie, a nawet dyskutować na temat wspólnego budżetu. Z kolei

Socjaldemokraci mają problem z dogadaniem się z Partią Zielonych, która chciałaby na nowo

zasiadać w rządzie po 11 września. Ze względu na odejście zielonych z rządu jesienią 2021

roku będzie to jednak trudne. Każda partia domaga się stworzenia rządu z

Socjaldemokratami, jednak nie potrafią oni dojść do zgody w sprawach zasad

funkcjonowania potencjalnej koalicji. 

Warto również zwrócić uwagę na blok partii Umiarkowanych. Dobre stosunki panują między

Liberałami i Szwedzkimi Demokratami. Przywództwa obu partii chcą współpracować, ale

problemem są zwyczajni członkowie. Wśród Liberałów jest bardzo duża niechęć do

współpracy budżetowej z SD, nie mówiąc o współpracy rządowej, którą kategorycznie

wykluczają. Z kolei Umiarkowani chcieliby utworzyć rząd tylko z Chrześcijańskimi

Demokratami, ale Liberałowie domagają się tego by znaleźć się w rządzie. Taki scenariusz

wykluczają jednak SD i KD. Jak widać rozterki po obu stronach są bardzo poważne. 
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Wakacyjne miesiące kojarzą się zazwyczaj się ze spokojem i zawieszeniem większych

politycznych działań. Te skojarzenia na pewno nie obowiązywały w Wielkiej Brytanii, która

była świadkiem zmiany na stanowisku premiera. Zwyciężeni wyborów na nowego

przewodniczącego Partii Konserwatywnej, Liz Truss, odziedziczyła posadę premiera od

pogrążonego przez liczne afery, Borisa Johnsona. Nowa premier będzie musiała poradzić

sobie z drastycznym wzrostem cen energii, wysoką inflacją oraz skutkami coraz groźniejszych

fal upałów.

Rezygnacja Borisa Johnsona.

7 Lipca lider Partii Konserwatywnej i Premier Zjednoczonego Królestwa, Boris Johnson,

ogłosił przed drzwiami 10 Downing Street że ustępuje ze stanowiska. Jego wystąpienie

oznaczało zapoczątkowanie kampanii wewnątrz Partii Konserwatywnej , z której wyłoniony

miał zostać nowy premier i lider partii. 

Boris Johnson już wcześniej obciążony był licznymi aferami, które cząstkowo odbierały mu

wielki kredyt zaufania, jaki otrzymał od opinii publicznej w zwycięskich wyborach

parlamentarnych w 2019 r. Negatywnie oceniana była jego początkowa reakcja na pandemię

COVID-19, konsekwentne łamanie własnych obostrzeń w takcie skandalu partygate oraz

bronienie polityków Partii Konserwatywnej z historią wykroczeń na tle seksualnym.

J

ednym z takich polityków był Chris Pincher, poseł Partii Konserwatywnej odpowiedzialny za

dyscyplinę w partii, który przyznał się do molestowania dwóch mężczyzn. Pomimo

zaprzeczeń Johnsona wyszło na jaw, że wiedział on o przeszłości Pinchera gdy mianował go

na stanowisko. Na wieść o tym wcześniej lojalni członkowie jego rządu zaczęli składać

rezygnacje, wśród nich Rishi Sunak, Kanclerz Skarbu oraz Sajid Javid, Minister Zdrowia. W

reakcji na nawałnicę rezygnacji, Boris Johnson niechętnie podjął decyzję ustąpienia ze

stanowiska premiera. 
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W swoim przemówieniu zaznaczał, że uważa za nierozsądną zmianę rządu, kiedy kraj zmaga

się z wysoką inflacją i rosnącymi cenami energii. "W ostatnich dniach próbowałem przekonać

moich kolegów, że byłoby ekscentryczne zmieniać rząd, kiedy dostarczamy tak wiele, kiedy

mamy tak rozległy mandat i kiedy w sondażach jesteśmy tylko kilka punktów z tyłu"-

powiedział Johnson podkreślając swoje zadowolenie ze swojego czasu na Downing Street.

Wśród swoich osiągnięć wymieniał m.in. doprowadzenie do Brexitu, skuteczną kampanię

szczepień oraz postawę wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zapewnił on również, że będzie

piastował posadę do wyboru nowego premiera.

Kampania w Partii Konserwatywnej i zwycięstwo Liz Truss.

Kampania wewnątrz Partii Konserwatywnej o stanowisko przewodniczącego i zarazem

premiera rozpoczęła się w momencie rezygnacji Johnsona. Nominacje ostatecznie uzyskało

ośmioro kandydatów, z których po pięciu rund głosowania wśród posłów Partii

Konserwatywnej, wyłonieni zostali dwaj kandydaci: Liz Truss i Rishi Sunak. 

Rishi Sunak, były kanclerz Skarbu, budował swoją kampanię na wizerunku odpowiedzialnej

osoby na trudne czasy w kontrze do innych kandydatów oferujących "pocieszające bajki”.

Przeciwstawiał się natychmiastowej obniżce podatków, zapowiadając równocześnie większą

troskę o publiczne wydatki. W trakcie kampanii oskarżany o zdradę lubianego nadal

Johnsona, ustąpił z jego gabinetu jako pierwszy, rozpoczynając tym samym falę rezygnacji.

Sunak zapowiedział również dalszą pomoc dla Kijowa, jednak zaznaczając negatywny wpływ

wojny na gospodarkę brytyjską.

Jego konkurentka, Liz Truss, Minister Spraw Zagranicznych w rządzie Johnsona, skupiła swoją

kampanię na kreowaniu siebie jako nowej Margaret Thatcher, wskazując na analogię między

burzliwymi latami osiemdziesiątymi a obecnym kryzysem energetycznym. Truss wielokrotnie

podkreślała, że obecny zastój gospodarczy spowodowany jest zbyt dużymi podatkami i

niekonkurencyjnością brytyjskiego biznesu. Wielokrotnie podkreślała również swoje

doświadczenie jako Minister Spraw Zagranicznych, argumentując, że pozwoli ono

negocjować nowe umowy handlowe oraz wzmocni pozycję Londynu na arenie

międzynarodowej. Zapowiedziała dalsze wsparcie dla Ukrainy mówiąc: „Wielka Brytania

pozostanie największym przyjacielem Ukrainy i całkowicie poświęcę się działaniom, które

spowodują, że Putin poniesie klęskę w Ukrainie”.
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Głosowanie na nowego premiera odbyło się w dniach 13 lipca – 2 września, wśród 140

tysięcy członków Partii Konserwatywnej. Proces ten spotkał się z krytyką ze strony środowisk

lewicowych, bowiem o wyborze następnego premiera decydowały osoby statystycznie

starsze, zamożniejsze i bardziej białe niż średnia kraju. Finalnie zwycięzcą została Liz Truss,

zdobywając 57,4% głosów. Truss wygrała swoją kampanię dzięki zapowiedziom drastycznych

obniżek podatków i była bardziej przekonująca niż Rishi Sunak, który kojarzony był z aferami

poprzedniego rządu oraz późniejszą "zdradą” nadal lubianej postaci Johnsona. 

Rosnące ceny i problemy energetyczne.

Natychmiastowym problemem, z którym będzie musiał poradzić sobie nowy rząd, są

drastycznie rosnące rachunki za prąd. W Wielkiej Brytanii ceny rachunków ograniczone są

poprzez górny limit, zmieniany co sześć miesięcy. Brytyjski regulator energii, Ofgem, ogłosił,

że nowy górny limit będzie wyższy o 80% z £1971 do £3549. Taki gwałtowny wzrost ma

potencjał spowodować prawdziwy kryzys humanitarny w kraju, gdzie obecnie jedno na

osiem gospodarstw domowych ma problemy ze spłatą rachunków. Truss zapowiedziała

uniwersalną pomoc w postaci dopłat rządowych i tymczasowym zamrożeniu górnego limitu

cen na poziomie £2500, jednak na razie są to krótkotrwałe rozwiązania na długoterminowy

problem.

Wielka Brytania boryka się również z wysoką inflacją na poziomie 10,1% - najwyższą w G7,

spowodowaną wysokimi cenami energii oraz zakłóceniami w światowym łańcuchu dostaw.

Brytyjski Bank Centralny zapowiedział dalsze podnoszenie stóp procentowych, które w chwili

obecnej wynoszą 1,75%. Rosnące ceny mogą skomplikować plany podatkowe nowej premier.

Fale upałów.

Oprócz wyścigu o fotel premiera i kontynuacji inflacyjnych napięć w gospodarce, miesiące

letnie będą kojarzyć się w Wielkiej Brytanii z falami upałów. Trwały one łącznie dwanaście dni

i spowodowane były wyżem barycznym nad kontynentem europejskim. 15 lipca

wprowadzony został stan wyjątkowy, a 19 lipca odnotowano temperaturę o wysokości 40.3

stopni Celsjusza – najwyższy taki pomiar w historii.

Wskutek upałów ucierpiała infrastruktura oraz rolnictwo, a podczas tych dwunastu dni

odnotowano śmiertelność wyższą o 7% w porównaniu z resztą dni letnich. Przed nowym

rządem stoi wyzwanie dalszej walki ze skutkami zmian klimatycznych. W trakcie kampanii Liz

Truss zapowiedziała, że będzie kontynuowała politykę neutralności klimatycznej.
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Francja uchodzi za jedną z najbardziej klasycznych demokracji. Jest filarem Unii Europejskiej i

całego zachodniego świata. Słynie z umiarkowanych rozwiązań w wyborach, czego

potwierdzeniem są specyficzne terminy określające zachodzące w niej zjawiska, na czele z

tzw. tamą republiki. W ostatnim czasie jednak coraz bardziej widocznie zarysowują się wśród

Francuzów tendencje wprost lub nie-wprost prorosyjskie. Jak się to objawia? Skąd się to

bierze? Czy rzeczywiście Francuzom się to opłaca? 

Francja prorosyjska?

Ostatnie wybory prezydenckie i parlamentarne we Francji pokazały, że na francuskiej scenie

politycznej mają obecnie największe wpływy trzy partie – skrajnie prawicowe Zjednoczenie

Narodowe na czele z Marine Le Pen, centrowy La Republique en Marche na czele z obecnie

urzędującym prezydentem Emmanuelem Macronem i skrajnie lewicowa Francja

Nieujarzmiona Jean-Luca Melenchona. W każdym z tych trzech ruchów, w różnym stopniu i w

różny sposób można zauważyć tendencje do dobrych relacji z Rosją i choć nie można stawiać

w jednej linii Le Pen i Macrona, to z pewnością można, a nawet należy pokusić się o analizę

tego zjawiska. 

Razem - na Niemca i przeciw Amerykanom.

Historycznie Francja miała dwóch największych rywali – Wielką Brytanię i Niemcy. W

naturalny sposób wiodło ją to do szukania sojuszy gdzie indziej – często w Polsce, Turcji albo

właśnie Rosji. Choć oczywiście były momenty, w których interesy Francji i Rosji były

przeciwne, częściej wiodły w tym samym kierunku – np. do osłabienia pozycji Niemiec w

regionie. Dobrze rysuje się wspólna linia interesów Francji i Rosji w odniesieniu do obu wojen

światowych, w których oba państwa, pomimo iż nie pałały do siebie wielką sympatią,

walczyły w tych samych obozach. 

Francja zawsze miała zapędy imperialistyczne. Po II wojnie światowej gen. De Gaulle

utrzymywał stosunki dyplomatyczne z ZSRR w większym niż pozostałe zachodnie państwa

wymiarze, To w USA widział zagrożenie dla suwerenności Francji, a w stosunkach z ZSRR

widział swego rodzaju dźwignię, dzięki której Francja mogła oprzeć się zbyt dużej ingerencji

USA w Europie. 
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„Użyteczny idiota”.

Podobną do de Gaulle’a politykę wyznaje Melenchon, który również jest politykiem

nastawionym przeciwko imperializmowi amerykańskiemu w Europie. Niejednokrotnie

wspominał o możliwości opuszczenia przez Francję NATO. W sile Putina widział więc zgodną

z własnymi interesami słabość USA. The Globalist określała go jako „użytecznego idiotę” w

rękach Putina, który zamierzał wywalczyć dużą niezależność w ramach UE, a w przypadku

sprzeciwu struktur europejskich doprowadzić do Frexitu. W 2021 roku wskazywał też na

mnogość powiązań z Rosją – „Gospodarka, handel, cywilizacja – wszystko łączy nas z Rosją”. 

Choć podobnie jak Le Pen był zwolennikiem zniesienia sankcji za aneksję Krymu, w

przeciwieństwie do niej bardzo zdecydowanie przyznał, iż obecne działania Rosji w Ukrainie

są zbrodniami wojennymi i wzywał do pociągnięcia ich do odpowiedzialności. 

Le Pen i Kreml.

Front Narodowy (dalej: FN) Le Pen zacieśnił związki z Rosją poprzez powiązania finansowe.

Gdy ugrupowanie rozwijało się dynamicznie w początkach drugiej dekady XX w. żaden z

francuskich banków nie chciał udzielić mu kredytu potrzebnego na dalsze zdecydowane

działania. W tym czasie FN nie mógł jeszcze liczyć na duże dochody z subwencji, w 2012 roku

były one dziesięciokrotnie mniejsze niż ówcześnie rządzącej Partii Socjalistycznej. Pieniądze

były niezbędne, aby włączyć się w zmagania o najwyższą polityczną stawkę i wtedy z pomocą

przyszedł rosyjski bank First Czech Russian Bank, który udzielił FN kredytu w wysokości 9 mln

euro. FCRB nie był bezpośrednio związany z Kremlem, ale udzielenie kredytu zagranicznej

partii politycznej przez bank, który obsługuje głównie średnich i małych klientów, było co

najmniej podejrzane. Już wtedy w prasie zaczęły pojawiać się głosy, że ten kredyt jest swoistą

inwestycją Kremla w przyszłą przyjaźń z – jak mieli nadzieję – wkrótce dużym francuskim

ugrupowaniem. W ostatnich latach partia Le Pen faktycznie rosła. 

Sama Le Pen znana była w Europie jako działaczka zgodna z interesami Putina. Od razu po

przejęciu Frontu Narodowego w swoich wypowiedziach wyraźnie sympatyzowała z Putinem.

Starała się zniwelować wrażenie, które pozostawił po sobie jej ojciec, założyciel FN –

zauroczony zarówno Rosją, jak i Putinem, w dodatku niejednokrotnie wypowiadający się w

duchu rasistowskim czy wręcz neofaszystowskim – i chyba jej się to udało. Choć jasnym dla

wszystkich było, że ona także bardzo ciepło odnosi się do polityki Kremla, nie robiła tego tak

jak ojciec i pozwoliło jej to uzyskać wyższe poparcie. 
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Le Pen od lat prowadziła w Europie politykę w dyskursie odpowiadającym interesom Rosji.

m.in. osłabiała politykę spójności UE, aby zapobiec wzrostowi znaczenia tej organizacji. Nie

była w tym sama, sojuszników znalazła między innymi w skrajnej włoskiej prawicy Salviniego,

Fideszu Orbana i polskim PiS-ie. 

Choć mogłoby się wydawać, że tak wyraźne związki z Rosją zaszkodzą Zjednoczeniu

Narodowemu, jak od 2018 roku nazywa się partia Le Pen, poparcie od lutego, do maja 2022

roku, wzrosło o 6 p.p. Rodzi to kolejne pytania – czy Le Pen udało się tak szybko odciąć od

wizerunku przyjaciółki Putina, czy też niemal ¼ Francuzów nie widzi w tym nic złego?

Sama Le Pen wobec wojny w Ukrainie raczej kluczy w swoich odpowiedziach. Na pytanie o

poparcie dla sankcji, które padło w wywiadzie dla France Inter Radio, odpowiedziała, że nie

chce, aby Francuzi „ponieśli konsekwencje sankcji nałożonych na [rosyjskie] gaz i ropę”,

natomiast inne sankcje popiera. W innym wywiadzie w telewizji France 2 polemizowała z

określaniem działań Rosjan w Ukrainie ludobójstwem – „Definicja ludobójstwa jest prawnie

bardzo jasna i nie pasuje do tej sytuacji”. Sygnały przez cały czas były zatem wyraźne, mało

prawdopodobne, by Francuzi nie zwracali na nie uwagi, wydaje się więc, iż część z nich

faktycznie nie widzi w tym nic złego.

Prezydent dyplomata.

Prezydent Macron nie ma i nie miał jednoznacznych powiązań z Rosją, jednak od samego

początku swojej prezydentury wspominał o konieczności normalizacji stosunków pomiędzy

wschodnim mocarstwem i UE. Jako argumenty podawał m.in. rosnącą pozycję Chin. Nikt nie

ma wątpliwości, że dobre relacje gospodarcze UE z Rosją byłyby z ogromną korzyścią dla obu

stron i faktycznie mogłyby przyhamować proces oddalania się chińskiej gospodarki od Rosji i

UE. Nie należy mierzyć tych zamiarów obecną miarą, gdyż nikt w Europie nie spodziewał się

pełnej rosyjskiej agresji na Ukrainę, a nawet po aneksji Krymu większość państw

europejskich miała wciąż silne gospodarcze powiązania z Rosją, w czym Francja przodowała.

Z takim poglądem przed rosyjską agresją z lutego utożsamiała się większość Francuzów i z

ich punktu widzenia faktycznie mogło to wydawać się dobrym rozwiązaniem. W obecnej

sytuacji Macron odszedł od swoich planów zbliżenia UE z Rosją i wydaje się, że szybko do

nich nie wróci. Wielu obserwatorów w Polsce krytycznie odnosiło się do rozmów Macrona z

Putinem na początku wojny. Jeśli jednak przyjrzeć się skąd mogło się to wziąć, sprawa

wygląda już całkiem inaczej. Francja historycznie zawsze starała się być stroną nadzorującą

mediacje, to przecież w Wersalu w 1783 roku podpisano traktat kończący wojnę o

niepodległość Stanów Zjednoczonych i przede wszystkim tu obradowano po zakończeniu I

wojny światowej na temat przyszłego światowego ładu.
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Macron mógł starać się przenieść te tradycje na dzisiejszy grunt i próbować być łącznikiem

między Moskwą i Kijowem. 

Skąd Rosja wśród zwykłych Francuzów?

Związki partyjne muszą jednak wynikać ze związków społecznych i gospodarczych. Wyborcy

francuscy nie tylko muszą akceptować u swoich władz utrzymywania dobrych relacji z Rosją,

ale wręcz ich oczekiwać i tu znów można znaleźć kilka źródeł takiego stanu. 

Na pierwszy rzut oka Francja nie jest tak silnie powiązana gospodarczo z Rosją jak inne

europejskie państwa, nie jest od niej zależna energetycznie jak np. Polska czy Niemcy.

Francuzi bardzo chętnie inwestowali w Rosji, m.in. w sektory energetyczne, które zapewniały

Rosji pozycję siły w Europie. Francja była drugim największym zagranicznym inwestorem w

Rosji, a francuskie koncerny takie jak Auchan, Leroy Merlin i Renault jednymi z największych

nierosyjskich pracodawców na tamtejszym rynku. Według kwietniowego raportu Financial

Times to właśnie Renault było drugim największym zagranicznym pracodawcą w Rosji,

zatrudniając ponad 40 tys. ludzi. Obecnie Francja bardzo jasno opowiedziała się za sankcjami

gospodarczymi nałożonymi na Rosję po ataku na Ukrainę i stosunki gospodarcze tych

państw zostały znacznie ograniczone, ale np. Auchan oficjalnie potwierdziło, iż nie zamierza

ograniczać swoich interesów w Rosji.

Rosyjski przekaz był długo dość mocno obecny we francuskich mediach. Dwie duże

francuskie gazety, Le Figaro i Valeurs actuelles, publikowały rosyjskie dodatki. W przypadku Le

Figaro były one tworzone w bezpośredniej kooperacji z rosyjską gazetą rządową Rossijskaja

gazieta. Rosjanie i francuscy sympatycy rosyjscy kreują strony internetowe w domenach

francuskich i publikują tam teksty często zgodne z przekazami rosyjskich narzędzi

propagandowych. W połowie drugiej dekady XXI wieku także dwa duże rosyjskie koncerny

medialne, RT i Sputnik, zostały uruchomione w wersji francuskojęzycznej, co spotkało się nad

Sekwaną z dużym entuzjazmem, jednak po inwazji rosyjskiej na Ukrainę zostały

zdelegalizowane. 

Delegalizacja rosyjskiej prasy dobrze podsumowuje reakcję całej francuskiej społeczności,

która teraz ze znacznie większym dystansem odnosi się do Rosji. Historyczne związki i

konsekwentna polityka rosyjskich władz z ostatnich kilkudziesięciu lat nie wystarczyły, by

zachować tak bardzo rozległe wpływy we francuskim społeczeństwie. Przyszłość stosunków

Francji i Rosji zależy w dużej mierze od tego jak i kiedy zakończy się konflikt rosyjsko-

ukraiński. Jedno jest pewne – jeśli Rosja będzie chciała odzyskać tak znaczące wpływy nad

Sekwaną, znów będzie musiała pracować na to wiele lat.
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NOWY LOTNISKOWIEC - KAMIEŃ
MILOWY DLA INDII

J A K U B  W I T C Z A K

2 września tego roku Indyjska Marynarka Wojenna przyjęła do służby nowy lotniskowiec o

nazwie INS Vikrant. Tym samym, posiadając już dwa lotniskowce, Indie weszły do elitarnego

grona państw dysponujących w swojej flocie więcej niż jednym okrętem tego typu. Co

więcej, INS Vikrant to kamień milowy dla indyjskiego przemysłu zbrojeniowego, ponieważ

jest to pierwszy lotniskowiec skonstruowany w kraju. 

Statek o wyporności 40 tysięcy ton, długości 262 metrów oraz szerokości 60 metrów został

zaprojektowany przez Indyjską Marynarkę Wojenną oraz zbudowany w Stoczni Cochin w

południowych Indiach, a koszt jego powstania wyniósł, według różnych źródeł, od 2,5 do 3

miliardów dolarów. Napędzany czterema turbinami gazowymi INS Vikrant jest w stanie

osiągnąć prędkość 52 kilometrów na godzinę i operować na terytorium o zasięgu prawie 14

tysięcy kilometrów, a nad jego sprawnym działaniem będzie czuwać załoga złożona z 1400

osób. Na ten moment lotniskowiec ma przenosić do 30 samolotów, w tym myśliwce MiG-

29K, ale planowany jest również zakup nowych samolotów myśliwskich. Okręt ma już za

sobą rok prób na otwartym morzu, jednak będzie w pełni operacyjny dopiero w przyszłym

roku ze względu na brak wystarczającej liczby myśliwców oraz na testy, które muszą one

jeszcze przejść. 

Trzeba podkreślić, że wodowanie INS Vikrant i sam lotniskowiec niosą ze sobą znaczenie

symboliczne. Po pierwsze, nazwa Vikrant oznacza w sanskrycie, języku literackim

starożytnych i średniowiecznych Indii, “odważny” oraz “potężny”. Po drugie, oficjalne

wprowadzenie do służby dokonane przez Premiera Indii Narendrę Modiego jest częścią

obchodów 75 lat niepodległości, którą Indie uzyskały od Korony Brytyjskiej w 1947 roku.

Łączy się to z tym, że budowa okrętu jest kluczowa dla indyjskiego przemysłu i

konstruktorów - zarówno projekt jak i 75% elementów statku powstało w Indiach. Już od

pewnego czasu administracja w New Delhi podejmuje działania mające na celu uczynienie

krajowego przemysłu zbrojeniowego autonomicznym od zewnętrznego importu - Indie

należą bowiem do jednego z głównych importerów broni. W myśl tej polityki w indyjskich

portach jest budowanych obecnie prawie 40 okrętów oraz łodzi podwodnych.
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Wejściu do służby INS Vikrant towarzyszy także szerszy kontekst międzynarodowy. W

ostatnich latach Chińska Republika Ludowa znacząco zwiększyła swoje możliwości

operacyjne na Oceanie Indyjskim oraz innych rejonach Indo-Pacyfiku m.in. poprzez budowę

portów na Sri Lance oraz w Pakistanie w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku. Równolegle,

Państwo Środka intensywnie modernizuje i rozbudowuje swoją własną flotę. Według

Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, oprócz 3 lotniskowców Marynarka Wojenna

Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej posiada jeszcze 355 innych jednostek morskich.

Wodowanie więc drugiego lotniskowca przez Indie to wysłanie wyraźnego znaku do Chin

oraz innych państw, że Indie nie będą przyglądały się obojętnie żadnym próbom

zdominowania akwenu tak blisko ich kraju przez inne państwa. Warto tu wspomnieć, że

niezaprzeczalnie to Indie mają zdecydowaną przewagę w doświadczeniu w obsłudze oraz

działaniu lotniskowców. Podczas gdy pierwszy chiński okręt tego typu, Liaoning, wszedł do

służby w 2012 roku, indyjskie wojsko dysponowało lotniskowcem już w 1961 roku, czyli

ponad 50 lat wcześniej. 

Mimo większego doświadczenia operacyjnego, indyjskie lotniskowce nie dorównują jednak

jednostkom Chin pod względem techniczno-konstrukcyjnym. INS Vikrant jest mniejszy niż

wszystkie trzy odpowiedniki chińskie, zwodowany w tym roku przez Państwo Środka Fujian

jest wyposażony w większą liczbę samolotów, a do tego stosowany jest na nim przy starcie

samolotów nowoczesny system elektromagnetycznych katapult - zaś na INS Vikrant

używane są tradycyjne i mniej efektywne rampy ski-jump. INS Vikrant zaliczany jest raczej do

lotniskowców poprzedniej generacji i porównywany nie z Fujianem, ale z Shandongiem,

który był drugim lotniskowcem Chińskiej Republiki Ludowej. Kolejną słabością nowego

statku Indii okazał się być rosyjski system elektroniczny do obsługi samolotów w powietrzu -

napotkano problemy przy jego instalacji oraz integracji z elementami produkcji indyjskiej. 

Bez wątpienia wodowanie przez Indie swojego drugiego, a pierwszego konstrukcji krajowej,

lotniskowca INS Vikrant to moment historyczny dla Indii, indyjskiej armii i indyjskiego

przemysłu. Z jednej strony, potencjał chińskich okrętów tego typu nadal przewyższa

możliwości strony indyjskiej, a w ewentualnym konflikcie i bezpośrednim starciu

prawdopodobieństwo zwycięstwa lotniskowców Marynarki Wojennej Chińskiej Armii

Ludowo-Wyzwoleńczej byłoby znacznie większe niż sukces Indyjskiej Marynarki Wojennej. Z

drugiej jednak strony, budowa statku INS Vikrant wyposażyła indyjskich konstruktorów w

wiedzę oraz doświadczenie potrzebne do zbudowania kolejnych lotniskowców (należy

zaznaczyć, że w planach jest już drugi lotniskowiec produkcji krajowej). Niebagatelnie

zwiększyła ona zdolność Indii do zarówno szybszego konstruowania lotniskowców, rozwoju

całej floty, ale i projekcji siły na Indo-Pacyfiku. 
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OTWARCIE NAJWIĘKSZEGO
MECZETU W AZJI CENTRALNEJ

A L E K S A N D R A  C Z A P L A

12 sierpnia 2022 roku w stolicy Kazachstanu oficjalnie otworzony został największy meczet

w Azji Centralnej - Wielki Meczet Nur-Sultan. Dotychczas największym meczetem w Azji

Środkowej była centralna świątynia w Duszanbe - stolicy Tadżykistanu. Warto podkreślić, iż

obecnie w samym Kazachstanie jest około 2700 meczetów, a według spisu ponad 70%

mieszkańców Kazachstanu uważa się za muzułmanów. 

Otwarcie Wielkiego Meczetu Nur-Sultan swoją obecnością uświetnił, sam Nursultan

Nazarbayev - pierwszy prezydent Kazachstanu, który pojawił się publicznie po raz pierwszy

od stycznia bieżącego roku, w którym miały miejsce zamieszki ogólnokrajowe,

spowodowane m.in. podwyżkami cen paliw, podczas których zginęło około 200 osób,

natomiast setki obywateli aresztowano. Były prezydent rządził przez 3 dekady, przed

poddaniem się do dymisji wybrał on swojego następcę - Kasyma-Żomarta Tokajewa. Mimo

przekazania swojego urzędu, posiadał on uprawnienia z tytułu „przywódcy narodu” aż do

stycznia bieżącego roku. Nursultan Nazarbayev osobiście spotkał się ze wszystkimi

przywódcami państw islamskich, którzy uczestniczyli w otwarciu Wielkiego Meczetu, aby

podziękować za przybycie. Na wielkie otwarcie przybyli Szefowie Administracji Duchowej

Muzułmanów Kirgistanu i Uzbekistanu - Zamir Rakiyev oraz Nuriddin Khaliknazarov, a nawet

Zastępca Szefa Administracji Duchowej Muzułmanów Rosji - Damir Mukhetdinov.

Wiele wskazuje na to, iż nowo otwarta świątynia pojawi się w Księdze Światowych Rekordów

Guinnessa. Powierzchnia meczetu wynosi ponad 68000 metrów kwadratowych, imponujący

jest również teren, na którym znajduje się świątynia bowiem liczy ona ponad 10 hektarów.

Jeżeli jednak chodzi o wysokość świątyni, główna kopuła mierzy 83 metry, minarety z kolei

mają po 130 metrów. Ponad to, projektanci postanowili uświetnić budynek rekordowo

wielkim żyrandolem w głównej części budynku, jednak rekordy na tym się nie kończą, swoją

średnicą, bo aż 70 metrami, zachwyca również dywan oraz jedne z największych drzwi

świątynnych na świecie. Niesamowite wrażenie robi również otwarty dziedziniec, którego

powierzchnia wynosi ponad 6000 metrów kwadratowych. Budynek spełnia również szereg

różnych funkcji, na co pozwalają sale konferencyjne, weselne, lekcyjne, pogrzebowe,

biurowe, a nawet biblioteka. 
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Najnowszy meczet jest aż 3 razy większy niż poprzednia główna świątynia w stolicy kraju -

Hazart Sultan. Budowę obiektu rozpoczęto w 2019 roku w marcu, a pierwszy kamień

zaczynający to ogromne przedsięwzięcie został położony, właśnie przez Nazarbayeva, który

następnego dnia tj. 19 marca, złożył swoją rezygnację ze sprawowania urzędu prezydenta,

po niecałych 28 latach.

Jak powiedział sam Nazarbayev, projekt meczetu powstał ze zbioru jego podróżniczych

doświadczeń, podczas których badał on architekturę świątyń z całego świata. Meczet ma być

symbolem jedności, a także przyjaźni 130 grup etnicznych zamieszkałych Kazachstan. 

Na otwarciu Wielkiego Meczetu Nur-Sultan skorzysta również branża turystyczna, ponieważ

meczet będzie jednym z symboli miasta, wobec którego szacuje, iż pomieści on

jednocześnie 30000 odwiedzających. 
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W dniach 2 oraz 3 sierpnia 2022 r. miała miejsce już historyczna wizyta amerykańskiej

delegacji na Tajwanie, w której skład wchodziła Spikerka Izby reprezentantów, Nancy Pelosi.

Był to pierwszy raz od 25 lat kiedy amerykański polityk tak wysokiej rangi odwiedził wyspę.

Wydarzenie to pociągnęło za sobą szerokie skutki, ilustrując rosnące napięcie na linii

Waszyngton-Pekin oraz ukazując determinację obu stron w sprawie Tajwanu i innych

dzielących je sporów. 

Tło i przebieg wizyty.

Wizyta początkowo planowana była na kwiecień i miała być wyrazem amerykańskiej

gotowości do obrony Tajwanu w kontekście trwającej wtedy, od stosunkowo niedawna,

rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nie została ona jednak doprowadzona do skutku z powodu

wykrytego w tamtym czasie u Pelosi koronawirusa, który uniemożliwił jej jakąkolwiek

podróż. Temat potencjalnej wizyty wrócił w te wakacje i był, wedle wielu doniesień,

przedmiotem gorącej dyskusji wśród amerykańskiej administracji, w której część obawiała

się ostrej reakcji Chin. W ostatecznym rozrachunku, mimo wszystkich wyrażanych obaw,

wizyta odbyła się na początku sierpnia. W jej trakcie Pelosi spotkała się z Prezydent Tajwanu,

Tsai Ing-wen oraz innymi ważnymi urzędnikami, kładąc w swoich przemowach największy

nacisk na zapewnienia dotyczące aktualności amerykańskich zobowiązań do obrony

wolności Tajwanu w razie agresji. Wolnościowej symboliki całej wizycie dodało spotkanie

Spikerki Izby Reprezentantów z czołowymi tajwańskimi działaczami na rzecz obrony praw

człowieka, co przez wielu zostało odebrane jako szczególny afront w stronę chińską, w

związku z doniesieniami o notorycznym łamaniu ich przez to państwo. Nie zabrakło również

miejsca dla omówienia ekonomicznego aspektu amerykańsko-tajwańskiej współpracy, gdyż

Pelosi spotkała się również z przedstawicielami tamtejszych gigantów technologicznych.

Cała wizyta została pozytywnie odebrana przez tajwańskie społeczeństwo, które tłumnie

witało amerykańską delegacje na lotnisku, a później w czasie rozmów gromadziło się przed

rządowymi budynkami wyrażając swoje poparcie. 

 

WIZYTA NANCY PELOSI NA
TAJWANIE I JEJ KONSEKWENCJE

K A C P E R  K R E M I E C
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Kumulacja celów amerykańskich.

Wiele nakładających się na siebie czynników przyczyniło się do ostatecznej decyzji o

przeprowadzeniu tej wizyty. Najbardziej klarownym wydaje się jednak coraz bardziej

asertywnie prowadzona, długotrwała polityka Stanów Zjednoczonych względem Chin, w

której Tajwan pełni kluczową rolę. Z tego punktu widzenia wizyta wpisuje się w szerszy trend

rekalibracji amerykańskiego zaangażowania na świecie i poświęcenia dominującej części

uwagi Chinom. Pozostanie wyspy poza strefą chińskich wpływów wpisuje się w amerykańską

politykę powstrzymywania Chin przed ekspansją, a jej utrata mogłaby ten cel znacząco

utrudnić lub nawet uniemożliwić. Stany Zjednoczone są również jedynym gwarantem

tajwańskiego bezpieczeństwa. Każde zatem wyzwanie rzucane przez Chiny wobec Tajwanu

musi się spotkać z amerykańską zdecydowaną odpowiedzią, gdyż jej brak mógłby zostać

zrozumiany przez innych sojuszników w regionie jako amerykańska niechęć do interwencji

lub, co gorsza, brak możliwości do jej przeprowadzenia. Z tego powodu wizyta Nancy Pelosi

jest jasnym sygnałem wysłanym do wszystkich sojuszników USA, że obecnie wciąż

najpotężniejsze państwo świata nie zamierza rezygnować z żadnego zaprzyjaźnionego kraju

i rzucać go na pastwę Chin, nawet gdy może za to zapłacić wojną. 

Przejawem opisywanego podejścia jest fakt, że wizyta delegacji na Tajwanie była częścią

większej podróży po krajach Indopacyfiku. Region ten od czasu słynnego pivotu na pacyfik,

ogłoszonego jeszcze za administracji Baracka Obamy, pełni priorytetową rolę w

amerykańskiej polityce zagranicznej. Pod tym względem, położenie Tajwanu pełni rolę

rozstrzygającą, gdyż jako państwo położone w bezpośredniej bliskości swojego zachodniego

sąsiada, będąc zarazem w ramach jego koncepcji jednych Chin zbuntowaną republiką, jest

najbardziej narażone na chiński atak. Nie można również zignorować chęci Pelosi do

zademonstrowania amerykańskiej gotowości do obrony demokracji oraz praw człowieka na

świecie, kwestia ta podczas wizyty była nieraz przez spikerkę izby reprezentantów

poruszana i podkreślana. Może to jednak być rozumiane jako systemowy element walki z

Chinami, ponieważ skupia się na promocji modelu rządzenia, który partia komunistyczna

Chin stara się, czy to u siebie czy to poza swoimi granicami, nieustannie kwestionować. 

Kolejną, być może na pierwszy rzut oka, mniej widoczną przesłanką do przeprowadzenia

wizyty była wewnętrzna sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych. Zbliżające się wybory

do Kongresu i części Senatu na tle złej sytuacji gospodarczej i przewidywanej porażki

demokratów mogły znacząco przyczynić się do podjęcia tej decyzji. W tym kontekście,

pojawienie się Pelosi na Tajwanie miało zaimponować amerykańskim wyborcom i poprawić

notowania demokratów. 
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Z powyższego wynika, że wizyta Pelosi miała przyczynić się do realizacji trzech głównych

celów: strategicznego, w ramach prowadzonej polityki powstrzymywania Chin, Ideowego,

rozumianego jako wsparcie oraz promocję demokracji i wewnętrznego, związanego z chęcią

poprawienia notowań macierzystej partii przed wyborami. 

Chińska reakcja oraz perspektywa.

Obecność Nancy Pelosi na Tajwanie, zgodnie z przewidywaniami, wywołała chińską reakcję,

lecz mało kto spodziewał się, że sięgnie ona aż takich rozmiarów. Chińskie Ministerstwo

Spraw Zagranicznych natychmiast wydało oświadczenie potępiające całą wizytę, oskarżając

amerykanów o ingerencje w chińską politykę wewnętrzną. Zwrócić należy uwagę, iż to

wymiar siłowej,, a nie dyplomatycznej odpowiedzi, zaskoczył najbardziej, ponieważ Chiny

ogłosiły, że w ramach reakcji na wizytę Pelosi przeprowadzą ćwiczenia wojskowe przy

wodach terytorialnych Tajwanu. Już podczas samej wizyty chińskie myśliwce wielokrotnie

naruszały przestrzeń powietrzną Tajwanu, co mogło przy złej kalkulacji któreś ze stron,

doprowadzić do wymiany ognia, a w konsekwencji nawet do wybuchu wojny. Intensywność

wspomnianych naruszeń tylko uległa spotęgowaniu kiedy rozpoczęły się zapowiadane

ćwiczenia. Tym razem nie tylko chińskie samoloty naruszały tajwańskie granice, ale również

okręty wojenne, które zbliżając się niekiedy na odległości bliskie kilkunastu mil od wybrzeży

wyspy, równocześnie prowadziły treningowy ostrzał. To właśnie ten nowy element wzbudził

największe kontrowersje, gdyż łamie on poprzedni maksymalny poziom chińskiego

zaangażowania, zmieniając tym samym obowiązujący w tej kwestii status quo. Biorąc pod

uwagę rozmach całej opisywanej operacji chińskiej Armii Narodowo Wyzwoleńczej, można z

dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że zostanie ona zapamiętana jako już czwarty

kryzys w Cieśninie Tajwańskiej. 

By jednak w pełni zrozumieć dlaczego na pierwszy rzut oka mało realnie wnosząca wizyta

Nancy Pelosi spowodowała tak szeroko zakrojoną odpowiedź strony chińskiej, trzeba

zagłębić się w jej szczególną perspektywę na sprawę Tajwanu. Ten punkt widzenia został

najjaśniej przedstawiony w, już przywołanym, oświadczeniu chińskiego Ministerstwa Spraw

Zagranicznych. Kilka razy jest tam wyrażone przekonanie o istnieniu tylko jednego

prawowitego państwa chińskiego z stolicą w Pekinie, którego Tajwan jest integralną częścią.

Z tego punktu jest artykułowana teza mówiąca, że tylko rząd w Pekinie ma wyłączne prawo

do reprezentowania tego państwa na arenie międzynarodowej. Zasada ta, zwana polityką

jednych Chin, jest przestrzegana przez zdecydowaną większość krajów, przez co oficjalnie

Tajwan jako państwo uznaje tylko 14 państw. Taki stan rzeczy tan jest podyktowany głównie

faktem surowego egzekwowania tej polityki przez Pekin, ponieważ każde państwo, które

uzna Tajwan, musi się liczyć ze zerwaniem stosunków handlowych przez Chiny. 
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 Nie trzeba dodawać, że w obecnym świecie jest to sytuacja bardzo niepożądana dla każdej

większej gospodarki. Przykładem państwa, któremu niedawno groziło widmo zerwania

relacji z Chinami jest Litwa, gdzie pod koniec ubiegłego roku została otwarta de facto

tajwańska ambasada, ruch ten jak można było przewidzieć, spotkał się z silnym protestem

Pekinu. 

Jeżeli chodzi o politykę zewnętrzną, Chiny wyrażają to same zdanie. Mianowicie, według

rządu w Pekinie, kwestia tajwańska jest tylko i wyłącznie sprawą Chin i żadne inne

zewnętrzne ciało nie ma prawa w nią ingerować, ani wydawać sądów. Przyjmując takie

założenia, wizyta Pelosi złamała dużo powyższych chińskich zastrzeżeń, a chińska odpowiedź

militarna może wydać się w takim wypadku uzasadniona. Oczywiście fakt istnienia takiego

przeciwstawnego poglądu na sprawę, automatycznie w żadnym stopniu nie musi świadczyć

o jego obiektywności czy wyższości. Warto jednak ją znać, ponieważ posiadając świadomość

jej istnienia, daje ona szansę na głębsze zrozumienie dylematu Tajwanu. 

Efekt Pelosi. 

Z początku reakcje na wizytę delegacji były w przeważającej części stonowane lub nawet

chłodne. Państwa Europy Zachodniej dystansowały się od wizyty, a sam Joe Biden

podkreślał, że wypowiedzi Nancy Pelosi nie odzwierciedlają stanowiska jego administracji. W

tych wypowiedziach była widoczna intencja uspokojenia Chin, w obawie przed nadmierną

prowokacją azjatyckiego smoka. Wraz z upływem czasu na Tajwanie w szybkim tempie,

zaczęły się pojawiać kolejne delegacje. Najpierw na wyspę przybyli indyjscy przedstawiciele,

a po nich japońscy. Ich obecność była nie tylko znakiem poparcia dla wyspy, lecz także

wyrazem wsparcia dla amerykańskiej polityki w regionie. Wyspę odwiedziła również

amerykańska senatorka Marsha Bluckburn, komunikując przy tym silne wsparcie dla Taipei

w czasie prowadzonych chińskich ćwiczeń. Warto również zanotować wizytę litewskiej 11-

osobowej delegacji, która pokazuje zarysowującą się coraz bardziej współpracę między tymi

państwami. Oprócz wspomnianych wyżej wizyt kolejne są planowane, a wśród nich ,m.in:

brytyjska, niemiecka, australijska czy kanadyjska. W tym kontekście zaczyna przekonywać

opinia formułowana przez niektórych analityków, że przywódcy sojuszniczych wobec USA

państw w okazaniu wsparciu dla Taipei zaczęli widzieć szansę na zamanifestowania swojej

anty-chińskiej postawy. Te dyplomatyczne wzmożenie wokół Tajwanu znalazło nawet własne

określenie  - Efekt Pelosi. Wnioskując z powyższego, można powiedzieć, że wizyta Pelosi

przetarła innym szlaki, dodając im odwagi do odwiedzin tej, w pewnym sensie ,zakazanej

wyspy. 
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SUPERMIASTO NEOM

Projekt supermiasta NEOM jest jedną z flagowych inicjatyw księcia koronnego Mohammada

ibn Salmana, którego największym celem jest wprowadzenie Arabii Saudyjskiej w nową erę

prosperity i nowych technologii, odchodząc tym samym od bazowania gospodarki na ropie.

NEOM ma być dosłowną wizytówką tej zmiany i sygnałem dla całej społeczności

międzynarodowej, że dla Saudów wszystko jest możliwe. 

Projekt ten zakłada budowę gigantycznego miasta (szacowana powierzchnia NEOM jest 33

razy większa od obszaru zajmowanego przez Nowy Jork), położonego w północno

zachodniej części kraju, u wybrzeży Morza Czerwonego. Inicjatywa ta początkowo miała

pochłonąć 500 mld dolarów i zostać oddana w 2030 roku. Data ukończenia nadal pozostaje

bez zmian, będąc częścią jeszcze większej inicjatywy Vision 2030, całkowicie reformującej

gospodarkę Arabii Saudyjskiej, jednak koszt powstania NEOM stale rośnie. Obecnie

utrzymuje się na poziomie 1 bln dolarów, ale bez cienia wątpliwości budżet ten wzrośnie

jeszcze kilkukrotnie. 

Do tej pory projekt NEOM był brany przez opinię publiczną z drobnym przymrużeniem oka,

a sam MBS stawał na głowie by przekonać inwestorów do zasadności tego projektu i

zachęcić ich do wzięcia udziału w tej inicjatywie. Wielu z nich jednak nie chciało podjąć tego

ryzyka, tym bardziej, że w trakcie narodzin NEOM na jaw wyszła sprawa morderstwa Jamala

Khashoggi i wiele innych kontrowersji wokół osoby księcia. 

Wzbudziło to ogromny niepokój wobec nie tylko opinii publicznej, ale również rządów

innych państw i biznesmenów. Morderstwo dziennikarza w tak zuchwały sposób, na

terytorium innego państwa, sugeruje, jak nieprzewidywalny może być przyszły władca, a

jego ambicje popchnięcia Arabii Saudyjskiej ku przyszłości nie dotyczą kwestii

światopoglądowych. Z tego właśnie powodu, główny ciężar inwestycji leży na barkach rządu

Arabii Saudyjskiej. 

J U L I A  R O L I Ń S K A



Niemniej jednak, prace nad NEOM trwają, a od niedawna można podziwiać wizualizacje

prezentujące jak miasto będzie wyglądać w rzeczywistości. Oprócz stworzenia gigantycznego

portu, nazwanego Oksagonem powstanie ogromna lustrzana fasada, zwana The Line, która

ma rozciągać się na 170 km długości, będąc jednocześnie kompletnie nową konstrukcją jak

na światowe standardy. 

Ponadto, NEOM ma być wolne od pojazdów spalinowych, dlatego nie jest planowane

utworzenie ulic jakie znamy. Głównym źródłem transportu ma być super szybkie metro,

które pozwoli mieszkańcom przejechać całe miasto w zaledwie 20 minut. Pozostaje jednak

kwestia ochrony zdrowia oraz możliwości udzielenia pomocy medycznej, która rozwiązana

ma zostać za pomocą dronów. Zważywszy na fakt, że miasto ma być położone pośrodku

pustyni, bardzo dużą uwagę przykłada się do roślinności w NEOM, gdzie z założenia ma

znajdować się cała dzielnica wypełniona po brzegi różnego rodzaju roślinami. Wszystko to

ma mieć prawo bytu dzięki skutecznej, chodź kosztownej metodzie odsalania wody

morskiej. Wszystko to ma oczywiście być zeroemisyjne i w pełni neutralne klimatycznie. 

Pomimo wielkości budżetu, zaangażowania i promocji projektu, eksperci mają duże

wątpliwości do co jego powodzenia. Zważywszy na fakt, że oddanie NEOM zaplanowano na

rok 2030, szanse na jego ukończenie na czas są nikłe. Nie zmienia to jednak faktu, że

osiągnięcie nawet części z zamierzonych celów na czas byłoby niezwykle imponujące.

Bardzo trudne jest oszacowanie szans na powodzenie tej inicjatywy i fakt, że twarzą NEOM

jest Mohammad ibn Salman, a kontrowersje wokół jego osoby mogą znacząco wpłynąć na

powodzenie nie tylko NEOM, ale również Vision 2030. 
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Dyplomaci z Unii Europejskiej, USA i Iranu są coraz bliżej odnowienia porozumienia

nuklearnego z 2015 r., które zostało wypowiedziane przez byłego prezydenta Stanów

Zjednoczonych, Donalda Trumpa w 2018 r. Ich działania napotykają jednak wiele przeszkód,

związanych m.in. z postępami nuklearnymi Iranu i sytuacją geopolityczną, wywołaną wojną

w Ukrainie. Negocjacje trwają od marca 2021 r., z wieloma przerwami, kryzysami i groźbami

zakończenia i nie jest pewne, czy przedstawiony niedawno projekt porozumienia będzie tym

„ostatecznym”, jak zapowiadają europejscy dyplomaci. 

Porozumienie nuklearne z Iranem, formalnie znane jako Wspólny Kompleksowy Plan

Działania (ang. JCPOA), był przełomowym porozumieniem osiągniętym przez Iran i kilka

światowych mocarstw, w tym Stany Zjednoczone, w lipcu 2015 roku. Porozumienie to było

popisowym osiągnięciem polityki zagranicznej prezydenta Baracka Obamy. Na jego mocy

Iran zgodził się zawiesić znaczną część swojego programu nuklearnego i otworzyć swoje

obiekty na inspekcje międzynarodowe, w zamian za warte miliardy dolarów złagodzenie

sankcji. Zwolennicy porozumienia z 2015 r. twierdzili, że JCPOA zmniejszy szanse powstania

konfliktu między Iranem a jego regionalnymi rywalami, w tym Izraelem i Arabią Saudyjską.

W centrum negocjacji z Iranem znalazło się pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa

ONZ (Chiny, Francja, Rosja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) oraz Niemcy, znane jako

grupa P5+1. W negocjacjach uczestniczyła również Unia Europejska. Przed powstaniem

JCPOA grupa P5+1 od lat prowadziła negocjacje z Iranem, przedstawiając jego rządowi różne

oferty w zamian za wstrzymanie się Iranu od działań mających na celu wzbogacanie uranu.

Po wyborze w 2013 roku prezydenta Hassana Rouhaniego, który był postrzegany jako

reformator, strony doszły do wstępnego porozumienia.

Zgodnie z porozumieniem z 2015 r. Iran zgodził się nie produkować ani wysoko

wzbogaconego uranu, ani plutonu, które mogłyby zostać użyte do produkcji broni jądrowej.

Ponadto, Iran zgodził się na wdrożenie protokołu, który miał zezwolić inspektorom z

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) na nieograniczony dostęp do swoich

obiektów jądrowych. 
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CZY BĘDZIE POROZUMIENIE
NUKLEARNE Z IRANEM?

A N N A  G I B A S I E W I C Z



W zamian za to, UE, ONZ i USA zobowiązały się do zniesienia swoich sankcji na Iran

związanych z bronią jądrową. Strony uzgodniły też, że po pięciu latach od przyjęcia

porozumienia, ONZ zniesie istniejący zakaz dotyczący przekazywania do Iranu broni

konwencjonalnej i rakiet balistycznych, jeśli MAEA zaświadczy, że Iran jest zaangażowany

wyłącznie w cywilną działalność jądrową.

Początkowo, porozumienie wydawało się dawać dobre wyniki. Na początku 2016 roku MAEA

zaświadczyła, że Iran spełnił swoje wstępne zobowiązania. W efekcie USA, UE i ONZ

odpowiedziały uchyleniem lub zawieszeniem swoich sankcji związanych z bronią jądrową.

Administracja Obamy zniosła też sankcje na sektor naftowy, co pozwoliło Iranowi na

zwiększenie eksportu ropy. Stany Zjednoczone i wiele krajów europejskich odmroziło

również około 100 miliardów dolarów zamrożonych aktywów irańskich. Przed JCPOA

gospodarka Iranu cierpiała przez lata recesji, deprecjacji waluty i inflację, głównie z powodu

sankcji nałożonych na sektor energetyczny. Po zniesieniu sankcji inflacja spadła, kurs

wymiany ustabilizował się, a eksport - zwłaszcza ropy naftowej, towarów rolnych i

luksusowych - poszybował w górę, ponieważ Iran odzyskał partnerów handlowych,

zwłaszcza w UE. Poprawa irańskiej gospodarki nie przełożyła się jednak na znaczący wzrost

budżetu przeciętnego irańskiego gospodarstwa domowego.

Dalsze funkcjonowanie porozumienia stanęło pod znakiem zapytania, odkąd prezydent

Donald Trump wycofał z niego Stany Zjednoczone i przywrócił sankcje bankowe i naftowe w

2018 roku, twierdząc, że umowa nie osiągnęła swojego celu, czyli nie ograniczyła programu

nuklearnego i wpływów regionalnych Iranu. W odpowiedzi na działania Stanów

Zjednoczonych, które zdaniem Teheranu były równoznaczne z naruszeniem umowy, Iran w

2019 roku zaczął przekraczać uzgodnione limity zapasów nisko wzbogaconego uranu i

rozpoczął wzbogacanie uranu do wyższych stężeń. W 2020 roku Iran podjął kolejne kroki po

serii zamachów na prominentnych Irańczyków. W styczniu, po zabójstwie czołowego

irańskiego generała Qasema Soleimaniego przez amerykańskiego drona, Iran ogłosił, że nie

będzie już ograniczał wzbogacania uranu. Ogłosił także nowe ograniczenia możliwości

inspekcji swoich obiektów przez MAEA, a wkrótce potem całkowicie je uniemożliwił.

W marcu 2021 r. sygnatariusze JCPOA rozpoczęli rozmowy w celu powrotu Waszyngtonu i

Teheranu do porozumienia. Umowa nuklearna między Iranem a światowymi mocarstwami

wydawała się bliska ponownego zawarcia po prawie roku pośrednich rozmów USA-Iran w

Wiedniu. 
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W połowie sierpnia br. Unia Europejska przedstawiła „ostateczny” projekt porozumienia

nuklearnego. W sytuacji wojny w Ukrainie UE jest obecnie znacznie aktywniejszą stroną

porozumienia niż była w 2015 r. Jest to uzasadnione, ponieważ zawarcie porozumienia z

Iranem oznaczałoby zniesienie sankcji naftowych wobec niego i powrót irańskiej ropy na

rynek europejski. To z kolei przyniosłoby znaczącą poprawę na rynku ropy naftowej, który

po inwazji Rosji na Ukrainę bardzo ucierpiał. Europa stoi w obliczu zbliżającego się,

narzuconego przez siebie terminu 5 grudnia, kiedy to Unia ma całkowicie zakazać importu

ropy rosyjskiej drogą morską. Ponadto, Niemcy i Polska wprowadzają też zakaz korzystania z

rurociągów z rosyjską ropą. Łącznie w Europie do końca 2022 roku będzie brakowało około

2 mln baryłek ropy dziennie, co odpowiada około 11% zapotrzebowania. Jeśli dojdzie do

porozumienia to Iran mógłby w znacznym stopniu przyczynić się do wypełnienia tego

deficytu. 

Były premier Izraela, Netanjahu na początku negocjacji w marcu 2021 r. zaznaczył, że Izrael

poparłby wejście w nowe porozumienie z Iranem, jeśli byłoby ono bardziej realistyczne w

powstrzymywaniu Iranu przed rozwojem broni jądrowej i zakazywałoby Iranowi

agresywnych zachowań i wspierania terroryzmu. Obecnie widać w Izraelu oznaki

narastającej frustracji z powodu rosnących perspektyw zawarcia umowy, która

doprowadziłaby do ożywienia gospodarczego rywala Izraela. Obecny premier, Yair Lapid

wezwał europejskich przywódców do sprzeciwienia się porozumieniu, które jego zdaniem

„utoruje drogę znaczącym inwestycjom, które popłyną do sieci terrorystycznej Iranu”,

wzmocnią jego wojsko i nie zapobiegną wzrostowi potencjału nuklearnego Iranu.

Los porozumienia nuklearnego pozostaje niepewny. Sygnatariusze JCPOA rozpoczęli

rozmowy w celu powrotu Waszyngtonu i Teheranu do porozumienia w marcu 2021 roku, ale

od tego czasu są one często przerywane. Sytuację skomplikował też m.in. wybór

konserwatywnego duchownego szyickiego Ebrahima Raisiego na prezydenta Iranu oraz

inwazja Rosji na Ukrainę. W Iranie wielu analityków wątpi, że porozumienie zostanie zawarte

w najbliższej przyszłości. Obecny rząd Iranu boryka się z wewnętrznymi podziałami, a

ugrupowania polityczne są sceptycznie nastawione wobec Zachodu. Iran prawdopodobnie

nie porzuci jednak rozmów, szczególnie, że mają atut w postaci ropy naftowej, która może

pomóc nadwerężonej przez wysokie ceny energii gospodarki krajów zachodnich. Jeżeli

dojdzie do zawarcia porozumienia w najbliższym czasie to z pewnością taki przełom

zapewniłby Bidenowi znaczące osiągnięcie w polityce zagranicznej w obliczu jesiennych

wyborów.
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GAZOCIĄG TRANSSAHARYJSKI -
REALNA SZANSA DLA EUROPY?

E W E L I N A  M A R J A Ń S K A

Po prawie dekadzie od podpisania umowy w sprawie przełomowego projektu, Algieria, Niger

i Nigeria wznowiły rozmowy na temat rozpoczęcia realizacji postanowień dotyczących

gazociągu transsaharyjskiego.

Gazociąg transsaharyjski (ang. NIGAL pipeline,Trans-saharan Gas Pipeline, TSGP) to projekt,

który ujrzał światło dzienne dekady temu. Po raz pierwszy przedstawiono go w latach 70.

ubiegłego wieku, jednakże dopiero 14 stycznia 2002 roku podpisano porozumienie

pomiędzy NNCP (Nigeria), a Sonatrach (Algieria), dając tym samym nadzieję na realizację tej

wielkiej idei. Po czterech latach, we wrześniu 2006 roku, w odniesieniu do wniosków

wynikających z badań przeprowadzonych przez Penspen Limited, projekt uznano za

wiarygodny i tym samym wykonalny. Mimo uzyskania pozytywnego opiniowania, dopiero w

2009 roku przedstawiciele ministerstwa energetyki Nigerii, Nigru i Algierii podpisali umowę

międzyrządową, określającą warunki współpracy poszczególnych podmiotów. Po ponad

dekadzie od tamtych wydarzeń, 28 lipca 2022 roku, państwa te zdecydowały się na

wznowienie rozmów o projekcie i podpisały kolejne porozumienie w sprawie realizacji

budowy rurociągu, tym samym wzbudzając ogólnoświatowe poruszenie.

Eksperci twierdzą zgodnie, że konstrukcja jest ogromnym przedsięwzięciem, zarówno pod

względem przewidywanych kosztów, jak i nakładu pracy. Specjaliści przewidują, że budowa

4500 km gazociągu, mającego swój początek w mieście Warri znajdującym się w Nigerii i

obsługującego docelowo porty w Algierii to Beni Saf lub El Kala, pochłonie blisko 13 mld

dolarów. Dzięki temu do Europy corocznie trafić miałoby 30 mld sześciennych gazu

ziemnego. Co więcej, budowa rurociągu mogłaby pozytywnie wpłynąć na rozwój ekonomii w

regionie algierskiej południowej Sahary, centralnej i środkowej Nigerii, a także Nigeru.

Dodatkowo sąsiednie kraje, takie jak Mali, czy Burkina Faso mogłyby korzystać z gazociągu,

zapewniając sobie tym samym większe bezpieczeństwo energetyczne. 
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Każdy wielki projekt ma jednak swoje ograniczenia. Przeciągające się pertraktacje dotyczące

wcielenia w życie przełomowego projektu nie są jedynym elementem, który może zaszkodzić

powodzeniu przedsięwzięcia. Wydaje się, że nigeryjski rząd z niechęcią podchodzi do

realizacji projektu, który mógłby zasilić krajowy budżet o niebotyczną sumę 800 mld

dolarów. Eksperci zgodnie podkreślają, że Nigeria mająca być docelowo głównym dostawcą

gazu, boryka się z problemami wynikającymi z działalności Boko Haram (oficjalnie Jama’atu

Ahlis Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad), muzułmańskiego ugrupowania terrorystycznego

założonego w 2002 roku, które bojkotuje budowę gazociągu. Władze Nigerii i Algierii są

również nieufne wobec polityki energetycznej prowadzonej przez kraje Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę ogólną agendę energetyczną krajów Europy, które dążą do znacznego

ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych podczas produkcji swojej energii, potencjalni

dostawcy obawiają się, że do czasu ukończenia budowy rurociągu ich klienci wycofają się ze

swoich postanowień na rzecz odnawialnych źródeł energii. 

Tym, co może jednak przyspieszyć realizację planu, jest kryzys energetyczny, który

nieubłaganie nadciąga do Europy. Trudno pominąć w końcu fakt, że dyskusja ponownie

nabrała rozpędu w strategicznym momencie, kiedy to kraje Unii Europejskiej, w obliczu

wojny w Ukrainie, starają się jak najszybciej uniezależnić od dostaw rosyjskiego gazu.

Dodatkowo, ze względu na zwiększenie zapotrzebowania gazu w Europie, gazociąg trans-

śródziemnomorski (znany też jako TransMed pipeline lub Enrico Mattei gas pipeline), który

zapewnia dostawy gazu z Algierii i Tunezji do Włoch, zbliża się do maksimum swoich

możliwości przesyłowych, co zmusza do poszukiwania nowych źródeł surowca. 

Niezależnie jednak od wszelkich argumentów za i przeciw, jedno jest pewne - chociaż Europa

z niecierpliwością przygląda się zmieniającej sytuacji, ze względu na ograniczenia techniczne

istnieje mała szansa na to, że budowa rurociągu zostanie sfinalizowana przed 2032 rokiem. 
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Od października 2021 roku Irak znajduje się w stanie kryzysu politycznego. Pomimo

przeprowadzonych wyborów parlamentarnych wciąż nie udało się powołać sprawnie

działającego rządu. Sytuacja ta jest związana z brakiem porozumienia między szyickimi

ugrupowaniami. Chodzi tutaj o Ruch Sadrystowski i Ramy Koordynacyjne. 

Do obecnego impasu politycznego przyczyniły się przeprowadzone w zeszłym roku wybory,

w których zwyciężył Ruch Sadrystowski, pod przywództwem Muktady as-Sadra. To

nacjonalistyczne, szyickie ugrupowanie w swoim programie politycznym głosiło hasła

jedności ponad podziałami wyznaniowymi, walki z korupcją, obrony najbiedniejszych i

wykluczonych grup społecznych. Sporą uwagę poświęcono na postulaty wyzbycia się

wpływów amerykańskich i irańskich. Pomimo tego, iż to Sadryści byli uważani za faworytów

do wygranej w wyborach, nie udało im się zdobyć wystarczającej większości, koniecznej do

samodzielnych rządów. W Radzie Reprezentantów (irackim jednoizbowym parlamencie)

zdobyli 73 mandaty na 329 możliwych. O politycznym chaosie zdecydował fakt, że Sadryści

nie chcieli zawiązywać koalicji z proirańskimi Ramami Koordynacyjnymi. W konsekwencji w

czerwcu bieżącego roku politycy tego ugrupowania zrzekli się swoich mandatów, co

zablokowało prace parlamentu. 

Masowe protesty Sadrystów oraz ich przeciwników z Ram Koordynacyjnych i Sił Mobilizacji

Ludowej rozpoczęły się w lipcu. Wówczas Ramy Koordynacyjne, będące największym

szyickim sojuszem w irackim parlamencie, nominowały Mohameda Shia’ al Sudaniego na

premiera państwa. Sadryści, aby nie dopuścić do mianowania nowego urzędnika dwukrotnie

dokonali szturmu na Pałac Republikański. Podczas ataków dochodziło do konfrontacji z

użyciem ciężkiej broni, jak i brutalnych pacyfikacji ze strony sił porządkowych. 

Fale kolejnych protestów i zamieszek rozpoczęły się 29 sierpnia. Wtedy to Muktada as-Sadr

oznajmił zakończenie swojej politycznej działalności. Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy

przywódca wycofuje się z przestrzeni publicznej. Według analityków irackiej sceny

politycznej ostatnie oświadczenie duchownego może być blefem lub sposobem na

zdystansowanie się od przemocy.

KRYZYS POLITYCZNY W IRAKU
A M E L I A  W O J C I E C H O W S K A
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Nie mniej jednak, po tej decyzji, zwolennicy Sadra wtargnęli do tzw. ,,Zielonej Strefy” –

obszaru, w którym mieszczą się siedziby państwowych, jak i zagranicznych instytucji

politycznych. Protestujący wdarli się do Pałacu Republikańskiego w Bagdadzie, gdzie

odbywała się sesja parlamentu. W wyniku tego, obecny premier Mustafa al-Kadhimi

przerwał posiedzenie rządu, a w całej stolicy wprowadzono godzinę policyjną. Po tych

wydarzeniach przywódca Sadrystów wezwał swoich zwolenników do odwrotu i zażądał

zakończenia walk. W wyniku tych wydarzeń zginęło 30 osób, a setki zostały ranne.

Pomimo tego, że na chwilę obecną nie dochodzi już do cięższych starć, w państwie wciąż

panuje godzina policyjna. Zgodnie z oświadczeniem wojskowych będzie ona obowiązywać

do odwołania. Nie zmienia to faktu, że Irak od ponad 10 miesięcy nie posiada sprawnie

działającego rządu. Patowa sytuacja wewnętrzna, jak i ostatnie eskalacje konfliktu między

zwaśnionymi ugrupowaniami skłoniły prezydenta Barhama Saleha do zorganizowania

przedterminowych wyborów. Według głowy państwa są one jedyną opcją na ustabilizowanie

sytuacji wewnętrznej. Ich data wciąż nie jest jednak znana. Z kolei premier Iraku, Mustafa al-

Kadhimi zapowiedział że zrezygnuje z pełnionego stanowiska, jeśli skomplikowana sytuacja

polityczna w kraju będzie się utrzymywać. Warto wspomnieć, że podobnego rozwiązania

dokonał iracki minister finansów – który zrezygnował z pełnionej funkcji z uwagi na brak

uchwalonego budżetu państwa. 

Obecny impas polityczny jest najdłuższym okresem bez w pełni funkcjonującego rządu. Bez

wątpienia sytuacja wewnętrzna w Iraku staje się poważnym zagrożeniem dla utrzymania w

państwie porządku i stabilizacji. Bez sprawnie działającego rządu politycy nie są stanie

podejmować decyzji koniecznych do funkcjonowania instytucji politycznych, jak i

zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Negocjacje między Ruchem Sadrystowskim a

Ramami Koordynacyjnymi na chwilę obecną wydają się odrealnionym rozwiązaniem. Warto

jednak zauważyć, że obecny kryzys polityczny w Iraku wydaje się zdecydowanie bardziej

złożoną kwestią. Jak zauważa Sarkawt Shamsulddin – były członek irackiego parlamentu -

,,Jedynym problemem  uniemożliwiającym Irakijczykom dostatnie życie jest elita polityczna i

rządząca". W państwie tym od dłuższego czasu zauważa się potrzebę reform

konstytucyjnych, jak i gospodarczych. Podstawą do takich zmian musi być jednak sprawnie

działający rząd. Niestety obecna sytuacja Iraku, zdecydowanie oddala taką perspektywę. .
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W ostatnich latach jesteśmy świadkami zjawiska rozwoju wpływów Rosji oraz Chin w Afryce.

Mowa tutaj o szeroko pojętej współpracy politycznej oraz inwestycjach stale

przeprowadzanych przez wspomniane mocarstwa. Z końcem sierpnia dowiedzieliśmy się

natomiast, że również Japonia podejmie próbę zbudowania własnej pozycji na kontynencie i

równocześnie przeciwstawienia się rosnącej dominacji Rosji i Chin w regionie. 

Z końcem sierpnia na odbywającej się w Tunezji i współorganizowanej przez Japonię

konferencji TICAD, jej premier Fumio Kishida ogłosił, że w ciągu najbliższych trzech lat

przekaże ona 30 miliardów dolarów na pomoc rozwojową dla krajów Afryki.

Wśród głównych celów zapowiedzianego wsparcia wymienia się: promowanie

zrównoważonego rozwoju, zwiększenie produkcji żywności oraz szkolenie rolników w

ramach prób odpowiedzi na kryzys żywnościowy, jak również pomoc w dziedzinach edukacji,

prawa czy opieki zdrowotnej. Na pierwszy z nich przeznaczone zostanie 5 miliardów

dolarów, które Japonia udzieli w formie pożyczek przy współpracy z Afrykańskim Bankiem

Rozwoju. 

W wygłoszonym zdalnie przemówieniu premier Kishida zaznaczył istotną rolę poczynionych

działań. Przekonywał on o konieczności radykalnego przeciwdziałania kryzysowi

żywnościowemu, który w szczególny sposób zagraża państwom Afryki. Jednym z głównych

czynników pogłębiającego się stanu ryzyka jest w jego ocenie zaburzająca porządek

międzynarodowy inwazja Rosji na Ukrainie, która nasiliła zakłócenia w dostawach zbóż i

spowodowała znaczny wzrost cen towarów spożywczych. Potępione zostały również

działania Rosji mające na celu przekonać kraje afrykańskie, że kryzys spowodowany jest

działaniem Zachodu. 

Japońska agencja Kyodo ocenia, iż działania podejmowane przez rząd mają również w dużej

mierze na celu przeciwstawianie się rosnącym wpływom Chin na kontynencie. Były one

oskarżane o prowadzenie „dyplomacji długu” i wpędzanie biedniejszych państw w stan

niemożności spłaty wymagalnych wierzytelności. 

JAPONIA ŚMIELEJ WKRACZA DO
AFRYKI

M A C I E J  F I G U Ł A
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"Pułk Kastusia Kalinouskiego."
https://belsat.eu/pl/news/23-08-2022-do-pulku-kalinowskiego-dolaczyl-oddzial-bialoruskich-
anarchistow/?fbclid=IwAR3Ta7jAsGtmOlmSAY-Bnswk1vUulVfciTYrLpXHCaZ4JWUPQiLu94YLlNM
https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/01/ukraine-belarus-fighters-russia/
https://www.19fortyfive.com/2022/03/putin-wont-like-this-belarusian-volunteers-are-fighting-
against-russia-in-kyiv/

"Intensyfikacja relacji kazachstańsko-azerbejdżańskich."
https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-i-ilham-aliev-proveli-peregovory-v-
rasshirennom-formate-247307
https://www.nur.kz/zhanakazakhstan/1984948-10-dogovorov-o-sotrudnichestve-byli-podpisany-
mezhdu-kazahstanom-i-azerbaydzhanom/
https://www.apk-inform.com/en/news/1526075
https://kierunekkaukaz.pl/2022/08/13/gospodarcze-implikacje-wojny-na-ukrainie-dla-
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https://kierunekkaukaz.pl/2022/07/31/kaukaz-poludniowy-w-polityce-zagranicznej-kazachstanu-
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"Zamknąć bramy: Europa Środkowo-Wschodnia wobec rosyjskiego naporu."
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/obchody-swieta-narodowego-trzeciego-
maja,53127
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-putin-w-artykule-o-ukrainie-zapewnia-ze-oba-kraje-sa-
jednym-,nId,5354433#crp_state=1
https://www.umcs.pl/pl/wydarzenia,22090,deklaracja-ministrow-msz-trojkata-lubelskiego-o-
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https://www.gaz-system.pl/pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/2022/maj/05-05-2022-gaz-
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"Szczyt NATO w Madrycie."
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_196144.htm
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/30/nato-2022-madrid-summit-what-has-been-
agreed
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf
https://pl.usembassy.gov/factsheet_nato_summit/
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/postanowienia-szczytu-nato-2022-w-madrycie/
https://krytykapolityczna.pl/swiat/szczyt-nato-w-madrycie-rosja-kraje-baltyckie-szwecja-finlandia/
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/220628-trilat-memo.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/220629-infographic-new-nato-
force-model.pdf
https://www.ft.com/content/a430b191-39c8-4b03-b3fd-8e7e948a5284
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_197737.htm
https://www.pism.pl/publikacje/wplyw-czlonkostwa-finlandii-i-szwecji-w-nato-na-bezpieczenstwo-
sojuszu
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-05-24/szwecja-i-finlandia-na-progu-
czlonkostwa-w-nato

"Lato w Szwecji."
 https://almedalsveckan.info/2037 
https://skandynawiainfo.pl/szwedzkie-sily-zbrojne-beda-szkolic-ukrainskich-zolnierzy/
https://www.tv4.se/artikel/6aYHrOP40wtbtBaGcZcWse/kalla-fakta-avsloejar-kd-toppar-trixar-f
oer-att-fa-hemliga-bidrag 
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Boris Johnson’s downfall, explained | Penn Today (upenn.edu)
Boris Johnson’s downfall was his own making - POLITICO
The Fall of Boris Johnson, Explained - The New York Times (nytimes.com)
Tory leadership race: who’s still standing, what are they promising and who’s backing them? |
Conservatives | The Guardian
What is the energy price cap, how high could bills go and how would a price freeze work? - BBC
News
U.K. Energy Price Cap to Rise 80%, Regulator Says - The New York Times (nytimes.com)
Why UK energy prices are rising much faster than in Europe - CNN
Explainer: Liz Truss inherits UK economy heading for recession as new PM | Reuters
Deaths in England’s July heatwave up 7% on rest of the month | UK weather | The Guardian
Liz Truss’ (net) zero sum game – POLITICO

"Blaski i cienie stosunków francusko-rosyjskich."
https://klubjagiellonski.pl/2022/04/25/zakochanie-sie-francuzow-w-rosji-jest-zbyt-glebokie-aby-
wojna-w-ukrainie-ostatecznie-je-pogrzebala/
https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/francja-rosja-ukraina-wojna-macron-le-pen-
zemmour-melenchon-putin/
https://forsal.pl/artykuly/837618,oplacalna-przyjazn-z-putinem-zobacz-jak-moskwa-finansuje-
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https://ewybory.eu/sondaze-europa/francja/
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_memoranda/2008/RM5382.pdf
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/francja-w-
rosji-inwestuje-bez-oporow/
https://www.money.pl/gospodarka/zachodnie-firmy-nadal-placa-pensje-200-tys-pracownikow-w-
rosji-6760522863590208a.html
https://businessinsider.com.pl/biznes/auchan-nie-zamierza-wychodzic-z-rosji-jednoznaczna-
deklaracja/426w8lt
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"Nowy lotniskowiec - kamień milowy dla Indii."
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concerns-grow
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https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/09/04/new-delhi-launches-its-first-made-
in-india-aircraft-carrier_5995790_4.html
https://www.voanews.com/a/india-launches-first-home-built-aircraft-carrier-amid-china-
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"Otwarcie największego meczetu w Azji Centralnej."
https://caspiannews.com/news-detail/central-asias-largest-mosque-opens-in-kazakhstan-2022-8-
14-0/
https://www.businesswire.com/news/home/20220815005254/en/A-Candidate-For-Guinness-
World-Records-Nur-Sultan-Grand-Mosque-is-Open-to-Visitors%21
https://www.inform.kz/en/nursultan-nazarbayev-meets-with-cis-islamic-religious-
leaders_a3966176
https://www.inform.kz/en/new-mosque-inaugurated-in-nur-sultan-among-world-s-10-
largest_a3965995
https://www.azernews.az/analysis/198136.html
https://meconstructionnews.com/53889/dewan-architects-engineers-designed-nur-sultan-
grand-mosque-in-kazakhstan-opens-for-visitors
https://astanatimes.com/2021/10/central-asias-highest-mosque-in-nur-sultan-captured-on-
video-from-bird-eye-view/

"Wizyta Nancy Pelosi na Tajwanie i jej konsekwencje."
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202208/t20220802_10732293.html 
https://www.speaker.gov/newsroom/8322-2
https://thediplomat.com/2022/08/pelosis-taiwan-visit-the-substance-and-the-aftermat h/ 
https://thediplomat.com/2022/08/crossing-the-line-the-makings-of-the-4th-taiwan-strai t-crisis/
 https://www.theguardian.com/world/2022/aug/27/the-pelosi-effect-foreign-delegations -queue-
up-to-visit-taiwan-in-defiance-of-china
https://www.nytimes.com/live/2022/08/02/world/pelosi-taiwan

"Supermiasto NEOM."
https://www.youtube.com/watch?v=2b7uMJkvS0o&ab_channel=DamiLee
https://www.youtube.com/watch?v=TtSMz-_h_cw&ab_channel=NEOM
https://www.neom.com/en-us
https://www.arabnews.com/node/2130161/business-economy

"Czy będzie nowe porozumienie nuklearne z Iranem?"
https://www.aljazeera.com/news/2022/8/20/are-iran-west-about-finally-agree-nuclear-deal-
explainer
https://www.cfr.org/backgrounder/what-iran-nuclear-deal
https://www.nytimes.com/2022/08/09/us/politics/iran-nuclear-deal-eu.html
https://www.reuters.com/world/europe/most-countries-part-nuclear-talks-with-iran-agree-with-
eu-proposal-borrell-2022-08-23/
https://www.arabnews.com/node/2147816/middle-east
https://www.energyintel.com/00000182-c64f-d1ec-a1ee-fe7f29ed0000
https://www.reuters.com/world/leaders-us-uk-france-germany-discuss-iran-nuclear-issue-2022-
08-21/
https://qz.com/europe-is-running-out-of-time-to-revive-the-iran-nuclea-1849440827
https://www.reuters.com/world/middle-east/exclusive-iran-has-dropped-some-demands-
nuclear-deal-us-official-2022-08-23/
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"Gazociąg transsaharyjski - realna szansa dla Europy?"
https://www.gem.wiki/Trans-Sahara_Gas_Pipeline
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/23/algeria-niger-nigeria-resume-talks-on-trans-sahara-
gas-pipeline
https://www.dw.com/en/african-countries-seek-to-revive-trans-saharan-gas-pipeline-dream/a-
62778681

"Kryzys polityczny w Iraku."
https://www.aljazeera.com/news/2022/8/30/al-sadr-orders-supporters-to-end-protests-after-
deadly-violence 
https://www.aljazeera.com/news/2022/8/30/violence-in-iraq-escalates-list-key-events-explainer 
https://www.aljazeera.com/news/2022/8/29/al-sadr-withdraws-from-iraqi-politics-after-months-
of-tensions 
https://www.aljazeera.com/news/2022/8/23/iraqs-political-crisis-escalates-as-judiciary-suspends-
its-work 
https://defence24.pl/geopolityka/irak-na-krawedzi-wojny-domowej-intensywne-walki-w-
bagdadzie
https://edition.cnn.com/2022/08/29/middleeast/al-sadr-iraq-protests-intl/index.html 

"Japonia śmielej wkracza do Afryki."
https://www.aljazeera.com/news/2022/8/27/japan-pledges-30bn-in-aid-for-africa-at-tunisia-
conference
https://www.reuters.com/world/japan-pm-kishida-tokyo-will-provide-30-bln-aid-africa-over-three-
years-2022-08-27/
https://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticad8/
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8525229,chiny-rosja-afryka-japonia
pomoc
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https://defence24.pl/geopolityka/irak-na-krawedzi-wojny-domowej-intensywne-walki-w-bagdadzie
https://edition.cnn.com/2022/08/29/middleeast/al-sadr-iraq-protests-intl/index.html


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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