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POROZUMIENIE W
SPRAWIE GRANIC

 B A R T Ł O M I E J  F I S Z E R

Parlament Danii zgodził się na porozumienie, jakie

zawarto z Norwegią oraz Islandią, przy akceptacji

Wysp Owczych, które są duńskim terytorium

zależnym. Umowa ustala granice na Morzu

Norweskim, dzięki czemu Dania uzyska ok. 27 tys.

km kw. terytorium morskiego na północ od Wysp

Owczych, czyli obszar odpowiadający Jutlandii.

"Wspólnie z kolegami z Wysp Owczych, Norwegii i

Islandii w pokojowy sposób wynegocjowaliśmy

granicę morską między trzema państwami" -

stwierdził szef MSZ Jeppe Kofod w oficjalnym

komunikacie

"Umowy poszerzają granice Królestwa na północ od

Wysp Owczych o ok. 27 tys. kilometrów

kwadratowych - co odpowiada ponad połowie

Danii" - czytamy w oświadczeniu. 

"W dobie rosnących interesów mocarstw (w Arktyce)

jesteśmy dumni, że kraje nordyckie dają przykład, w

jaki sposób poprzez dyplomację można rozwiązać

trudne kwestie takie jak podział granic" - podkreślił

Kofod.

Negocjacje w sprawie ustalenia przebiegu granic

morskich na Morzu Norweskim trwały od 2017 roku.

Zgodnie z konwencją ONZ o prawie morza państwo

przybrzeżne uzyskuje wyłączne i suwerenne prawa

do zasobów naturalnych dna morskiego, w tym ropy,

gazu i innych materiałów, a także niektórych istot

żywych, w tym krabów oraz małż.

Źródło:

https://forsal.pl/swiat/artykuly/8172870,dania-norwegia-islandia-

porozumialy-sie-granice-na-morzu-polnocnym.html

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,27126812,dania-

sie-powiekszy-rozszerzy-swoj-obszar-o-nowe-terytorium.html
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Dominic Cummings w środę przez
siedem godzin zeznawał przed
połączonymi komisjami zdrowia
oraz nauki i technologii w Izbie
Gmin. Cummings od lipca 2019 r. był
głównym doradcą premiera
Johnsona. Ma unikalną wiedzę o
kulisach decyzji podejmowanych w
Londynie przed pierwszą i drugą
falą pandemii COVID-19 w Wielkiej
Brytanii.
Spotkanie z parlamentarzystami
Cummings zaczął od oświadczenia,
w którym przeprosił za błędy rządu i
swoje rodziny tych, którzy „stracili
życie, choć można było tego
uniknąć".

Z posiedzenia na pierwszy plan
wybijają się dwa oskarżenia –
skierowane w stronę premiera
Johnsona i wymierzone w ministra
zdrowia Matta Hancocka.

Opisując zbliżanie się pandemii do
Wielkiej Brytanii, Cummings
stwierdził, że głównym problemem
w walce z nią był Johnson. Premier
uważał ostrzeganie przed
koronawirusem za „niepotrzebne
straszenie" i porównywał go do
świńskiej grypy. Efektem były
wysiłki urzędników, by premier nie
brał udziału w posiedzeniach
komitetu kryzysowego Cobra.

Jeszcze poważniejsze oskarżenia
zostały skierowane pod adresem
ministra zdrowia Matta Hancocka.

 - Sekretarz stanu do spraw zdrowia
powinien wylecieć z pracy za co
najmniej piętnaście do dwudziestu
rzeczy, między innymi za kłamstwa –
stwierdził Cummings.

Jako przykład podał sytuację, w
której wbrew składanym przez
ministra zapewnieniom ze szpitali do
domów opieki wypisywano
pacjentów bez testu na
koronawirusa. W efekcie pandemia
zebrała w tych instytucjach
olbrzymie żniwo.

Premier Wielkiej Brytanii Boris
Johnson odrzucił zarzuty Dominica
Cummingsa, swojego byłego
głównego doradcy, że
niepowodzenia rządu spowodowały
dziesiątki tysięcy niepotrzebnych
zgonów z powodu koronawirusa.

Ale Johnson w czwartek zaprzeczył,
że niekompetencja rządu i złe
zarządzanie spowodowały możliwe
do uniknięcia zgony, twierdząc
zamiast tego, że urzędnicy kierowali
się determinacją, by chronić życie i
chronić brytyjską Narodową Służbę
Zdrowia przed przytłoczeniem.
„Oczywiście była to niezwykle
trudna seria decyzji, z których żadnej
nie podjęliśmy pochopnie” –
powiedział. „Stosowaliśmy się
najlepiej jak potrafiliśmy do danych,
które mieliśmy”.

Źródła:
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/27/uk-health-
minister-denies-ex-advisors-covid-19-lies-claim
https://wyborcza.pl/7,75399,27132423,wielka-brytania-
polityczny-huragan-po-zeznaniach-bylego-doradcy.html

Z nieco ponad 128 000
zgonów Wielka Brytania
ma piątą co do wielkości
oficjalną liczbę ofiar
COVID-19 na świecie,
znacznie wyższą niż
początkowe szacunki
rządu dotyczące
najgorszego przypadku
wynoszące 20 000.

BURZA W
WIELKIEJ
BRYTANII

 A N N A  P Y R E K  
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Po przeszło stu latach po zbrodniach

niemieckiej potęgi kolonialnej na

terenie dzisiejszej Namibii, rząd

federalny uznał okrucieństwa

popełnione na grupach etnicznych

Herero i Nama za ludobójstwo i tak je

nazywa. Oficjalną prośbę o

przebaczenie ma złożyć prezydent

federalny Frank-Walter Steinmeier

podczas specjalnej ceremonii w

parlamencie Namibii.

Rząd federalny jednocześnie

podkreślił, że uznanie ludobójstwa i

utworzenie funduszu pomocy nie

może prowadzić do roszczeń

odszkodowawczych, a jest tylko

zobowiązaniem politycznym i

moralnym. Wcześniej, po ponad

pięciu latach negocjacji, delegacje

obu krajów doszły do porozumienia

w sprawie wspólnej deklaracji

politycznej, na którą obecnie zgodziły

się oba rządy.

Zbrodnie
kolonialne w

Namibii
uznane za

ludobójstwo
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B A R T Ł O M I E J  F I S Z E R



Niemiecki rząd wesprze potomków

ofiar ponad miliardem euro. „W

geście uznania niezmierzonych

cierpień zadanych ofiarom, chcemy

wesprzeć Namibię i potomków ofiar

istotnym programem na odbudowę i

rozwój, wynoszącym 1,1 miliarda

euro” – zapowiedział Heiko Maas.

Pieniądze przeznaczone są na 30-

letnie wsparcie projektów na

terenach zamieszkanych przez

Herero i Nama. Na wniosek strony

namibijskiej dzięki programowi mają

być finansowane: reforma rolna, w

tym zakup i zagospodarowanie

gruntów, rolnictwo, infrastruktura

wiejska i zaopatrzenie w wodę, a

także szkolenia zawodowe –

poinformowało niemieckie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W

odniesieniu do umowy minister

spraw zagranicznych RFN zaznaczył,

że nie było to definitywne odcięcie się

od przeszłości. 
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Ale jest to „ważny krok, aby pogodzić

się ze zbrodniami i wspólnie

kształtować przyszłość”.

Cesarstwo Niemieckie było potęgą

kolonialną na terenie dzisiejszej

Namibii w latach 1884-1915 i

brutalnie tłumiło powstania

miejscowej ludności. Podczas wojny

w latach 1904-1908 w ówczesnej

Niemieckiej Afryce Południowo-

Zachodniej władze kolonialne

dokonały masowych mordów na

członkach grup etnicznych Herero i

Nama. Uważa się to za pierwsze

ludobójstwo XX wieku. Według

historyków zginęło wówczas około

65.000 z 80.000 Herero i co najmniej

10.000 z 20.000 Nama.

Źródła:

https://www.dw.com/pl/niemcy-uznaj%C4%85-zbrodnie-

kolonialne-w-namibii-za-ludob%C3%B3jstwo/a-57696898

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/niemcy-wyplaca-namibii-

odszkodowanie-za-popelnione-ludobojstwo/b0by5z6

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-05-

28/niemcy-zaplaca-11-mld-euro-za-ludobojstwo-w-namibii/

https://www.dw.com/pl/niemcy-uznaj%C4%85-zbrodnie-kolonialne-w-namibii-za-ludob%C3%B3jstwo/a-57696898
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/niemcy-wyplaca-namibii-odszkodowanie-za-popelnione-ludobojstwo/b0by5z6
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-05-28/niemcy-zaplaca-11-mld-euro-za-ludobojstwo-w-namibii/


PROBLEMY
KANCLERZA KURZA

 B A R T Ł O M I E J  F I S Z E R

Pozycja Sebastiana Kurza jako austriackiego

przywódcy stanęła pod znakiem zapytania.

Austriacka prokuratura antykorupcyjna (WKStA)

objęła kanclerza Sebastiana Kurza śledztwem w

sprawie podejrzenia składania przez niego

fałszywych zeznań przed parlamentarną komisją,

badającą aferę „Ibizagate”. Kanclerz nie tylko

odrzucił zarzuty, ale i skrytykował pracę komisji.

Prokuratura szczegółowo opisała działania jego

rządu, aby umieścić zaufanego człowieka na czele

państwowego holdingu – rok temu Kurz zaprzeczył

w parlamencie, że cokolwiek robił w tej sprawie.

Okazało się, że Kurz nie tylko rozmawiał z tym

człowiekiem zanim ogłoszono konkurs na

stanowisko, ale także zadbał o to, aby to on je objął.

„Zdawałem sobie sprawę z obowiązku mówienia

prawdy przed komisją i zawsze odpowiadałem na

pytania”, oświadczył Sebastian Kurz, podkreślając

przy tym, że niektóre pytania dotyczyły wydarzeń

„dawnych i niezwiązanych z jego działalnością jako

szefa rządu”.

Kurz zaatakował też samą komisję, sugerując, że ta

za wszelką cenę usiłuje go skompromitować. Na

pytanie, czy poda się do dymisji, jeśli zostanie

uznany za winnego, kanclerz oznajmił, że „mimo jak

najlepszej woli nie jest sobie w stanie wyobrazić”, by

doszło do takiego scenariusza. „Nikt nie ma interesu

w tym, żeby oszukiwać podczas przesłuchania – to

logiczne”, stwierdził.

 Choć Austrii nie są obce skandale polityczne, żaden

kanclerz nie stanął jeszcze w obliczu śledztwa

karnego. W przypadku oskarżenia i skazania za

zatajenie prawdy przed komisją parlamentarną, 34-

letniemu Kurzowi grozi do trzech lat więzienia. W

Austrii świadkowie występujący przed takim

trybunałem mają taki sam prawny obowiązek

mówienia prawdy, jak w sądzie.

Źródła:

https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/austria-

sebastian-kurz-sledztwo-prokuratura-korupcja-kanclerz-ibizagate-

schmid/

https://wiadomosci.onet.pl/politico/sebastian-kurz-kanclerzowi-

austrii-grozi-dymisja-mataczyl-w-sprawie-znajomego/gzqxs07
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Przełomowa
sprawa na

rzecz klimatu
 A N N A  P Y R E K

Holenderski sąd w środę nakazał Royal Dutch

Shell obniżenie emisji dwutlenku węgla o 45

procent do 2030 r. w porównaniu z poziomem

z 2019 r. w przełomowej sprawie wniesionej

przez grupy aktywistów na rzecz klimatu,

która okrzyknęła tę decyzję zwycięstwem

planety.

Sąd Okręgowy w Hadze orzekł, że brytyjsko-

holenderski gigant energetyczny ma

obowiązek dbać o redukcję emisji, a jego

obecne plany redukcji nie są wystarczająco

konkretne.

To pierwszy raz, kiedy firma została prawnie zobowiązana do

dostosowania swojej polityki do porozumień klimatycznych z Paryża.

Organizacja Friends Of The Earth Netherlands (FoE), wraz z sześcioma

innymi podmiotami, wniosła sprawę do sądu w 2019 roku. Wniosek

poparło ponad 17 tys. obywateli Holandii.

Chociaż decyzja ma zastosowanie tylko w Holandii, może mieć szersze

skutki w innym krajach. Korespondentka BBC w Holandii Anna Holligan

napisała na Twitterze, że to "wyrok ustanawiający precedens".

Rzecznik Shell zapowiedział złożenia odwołania "od rozczarowującej

decyzji sądu". Jednocześnie dodał, że koncern zwiększa wysiłki na rzecz

ograniczenia emisji. "Potrzebne są pilne działania w sprawie zmiany

klimatu, dlatego przyspieszyliśmy nasze wysiłki, aby stać się firmą

energetyczną o zerowej emisji netto do 2050 roku" - powiedział

rzecznik, cytowany przez BBC.

Wskazał, że Shell zainwestował "miliardy dolarów w niskoemisyjną

energię, w tym stacje ładowania pojazdów elektrycznych, wodór,

odnawialne źródła energii i biopaliwa".

Żródła:

https://tvn24.pl/biznes/ze-swiata/shell-holenderski-sad-orzekl-ze-shell-ma-ograniczyc-emisje-co2-5105231

https://www.aljazeera.com/economy/2021/5/26/climate-landmark-court-orders-royal-dutch-shell-to-cut-emissions

https://tvn24.pl/biznes/ze-swiata/shell-holenderski-sad-orzekl-ze-shell-ma-ograniczyc-emisje-co2-5105231


Kilka tysięcy nielegalnych imigrantów z Maroka

przedostało się do hiszpańskiego miasta

autonomicznego Ceuta w północnej Afryce, a

marokańska fala imigracyjna zalewająca enklawę

jest "doskonale zorganizowana" – poinformował

dziennik "ABC", powołując się na "najbardziej

wiarygodne źródła". Według "ABC" ludzie

przywożeni są autobusami z różnych części Maroka

na granicę z Ceutą i instruowani, jak ją przekroczyć.

Rząd w Rabacie nie kontroluje tras autobusów.

Kiedy imigranci dojeżdżają do granicy z miastem,

marokańskie służby bezpieczeństwa wskazują im,

gdzie należy skoczyć do wody, aby jak najszybciej

dopłynąć wpław na hiszpańskie wybrzeże.

Przypłynięcie na terytorium Hiszpanii zajmuje

imigrantom średnio 25 minut. Do marokańskiej

granicy z Ceutą wciąż przybywają nowi chętni.

W hiszpańskiej enklawie odnotowuje się coraz

większą presję migracyjną. Liczba nielegalnych

imigrantów w 85-tysięcznym mieście odpowiada już

ponad 11 proc. ludności. Dziennik "ABC"

poinformował o okupowaniu co najmniej 4 szkół

przez imigrantów i podpaleniu jednej. 

SZTURM NA CEUTĘ
 

B A R T Ł O M I E J  F I S Z E R

Doszło także do napadów na domy mieszkalne i

sklepy, które w większości pozostają zamknięte.

Ludzie nie wychodzą z domów, gdyż się boją,

większość dzieci nie poszła na lekcje – napisała

gazeta. Według dziennika, są imigranci, którzy

przypłynęli do enklawy już trzykrotnie, przy biernej

postawie służb marokańskich. Mieszkańcy Ceuty w

rozmowie z dziennikiem "El Mundo" skarżą się, że

sytuacja w mieście staje się coraz bardziej

dramatyczna, a sceny na miejscu przypominają te

na wojnie.

Hiszpańska minister spraw zagranicznych Arancha

Gonzalez Laya powiedziała, że przedstawiciele obu

krajów pozostają w kontakcie w tej sprawie. Dodała,

że strona hiszpańska rozpoczęła już procedurę

odsyłania niektórych migrantów z powrotem na

terytorium Maroka.

Źródła:

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/hiszpania-migranci-szturmuja-ceute-ludzie-boja-sie/m06xdvr

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,27099227,tysiace-migrantow-z-maroka-przekroczylo-granice-z-

ceuta-hiszpania.html
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FRANCJA A
EKOLOGIA

 A N N A  P Y R E K

Po 110 godzinach debat w ciągu trzech tygodni, 4 maja

została przyjęta nowa ustawa klimatyczna. W samym

procesie legislacyjnym z 69 artykułów “rozrosła się” do 218.

Dotyczy ona wszystkich aspektów życia codziennego, od

środków transportu, poprzez odżywianie się i

konsumpcję, aż po mieszkalnictwo i reklamę. Inspiracją

do przedstawionego przez rząd projektu legislacyjnego

były prace Konwentu Obywatelskiego ds. Klimatu (CCC)

powołanego przez prezydenta Macrona w październiku

2019 r.

Pomimo tego, pojawiają się głosy, zarówno ze strony

lewicy jak i zielonych, że w ustawie brakuje

ustosunkowania do stojących przed Francją i światem

zagrożeń ekologicznych. Natomiast prawica sądzi, że

ustawa godzi w całe sektory gospodarki, narzucając

obowiązki na przedsiębiorstwa i tak już dotknięte

kryzysem sanitarnym.

CCC złożony z wybranych losowo 150 osób, miał 9

miesięcy, by zaproponować rządowi konkretne działanie

zmniejszające do 2030 r. emisję gazów cieplarnianych o

co najmniej 40 % w stosunku do roku 1990. 

– Choć ustawa zmierza w dobrym kierunku, proponowane

w niej rozwiązania mają często ograniczone, a nawet

punktowe zastosowania, nierzadko są obwarowane

wieloma warunkami, a okres wdrożenia ich w życie jest

wydłużony – ocenia Corinne Le Quéré, szefowa

niezależnej Wysokiej Rady Klimatycznej.
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– Rząd chwali się, że to ekologia na co dzień. Twierdzi,

że to rewolucyjna zmiana paradygmatu społecznego.

Tymczasem prawo jest wyjątkowo słabe, nie tworzy

narzędzi niezbędnych do rzeczywistej redukcji

globalnego ocieplenia – komentuje Jean-François

Julliard, dyrektor Greenpeace France. 

– Nie ma rozmachu, który sprostałby wyzwaniom

klimatycznym w odpowiednim czasie – dodaje Pierre

Canet z WWF France. – To najmniejszy wspólny

mianownik – podsumowuje b. minister ekologii

Nicolas Hulot. – Podczas debaty parlamentarnej nikt

nawet nie odniósł się do opinii naukowych! – dorzuca

jego poprzedniczka Delphine Batho.

Skład Komitetu, odzwierciedlający przekrój społeczny

Francji również zawiedziony jest, że przedstawiona

ustawa, nie odzwierciedla jego pracy, lecz została

przez rząd ograniczona.

Pomimo protestów nadal nie ma zgody, ani planu jak

pogodzić ekologię z ekonomią oraz coraz bardziej

napiętą sytuacją polityczną we Francji.

Źródło:

https://wyborcza.pl/7,75399,27091117,i-po-rewolucji-

prawo-klimatyczne-padlo-ofiara-politycznych.html
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,,ODBUDOWA SOJUSZU’’
 

E W E L I N A  Ś L E D Z I E W S K A

 W dniu 14 czerwca br. Joe Biden pragnąc, odnowić wschodnią flankę NATO ma odbyć spotkanie z prezydentem

Turcji Recepem Erdoganem podczas nadchodzącego szczytu NATO w Brukseli. Jednym z celów administracji

Bidena jest polepszenie relacji bilateralnych z Turcją, które uległy pogorszeniu po uznaniu w kwietniu br. przez

amerykański Kongres ludobójstwa Ormian. 

 Armia turecka jest dla partnerów natowskich szczególnie ważna, ponieważ stanowi drugą pod względem wielkości

armię Sojuszu. Militarny potencjał Turcji jest również niezwykle istotny z uwagi na niepokojącą sytuację w Syrii i

Jemenie, a także narastającego konfliktu w Strefie Gazy. 

 Obserwowany w ostatnich latach kryzys w relacjach turecko-natowskich wynikał w  dużej mierze z radykalizacji

polityki zagranicznej Erdogana, co wiązało się z odejściem od świeckiego charakteru Republiki przez głowę

państwa.

 

https://www.aljazeera.com/news/2021/6/3/in-first-overseas-biden-to-meet-turkeys-erdogan-britains-queen 
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 W minionym roku na linii Ankara-Ateny toczyły się spory o delimitację wyłącznych stref ekonomicznych i wód

terytorialnych, uzbrojenia greckich Wysp Egejskich oraz wykorzystanie przez stronę grecką szelfu

kontynentalnego.

  

Zarówno Grecja jak i Turcja, nie chciały rezygnować ze swoich postulatów, jednak w  ostatnich tygodniach relacje

zauważalnie uległy poprawie. Po pierwsze, rządy obu krajów starają się pokazać, że opowiadają się za

rozwiązaniami dyplomatycznymi. Na tej podstawie rozpoczęły się wstępne rozmowy. Na drugim spotkaniu, które

odbyło się 31 maja w Atenach, nie było napięć, które towarzyszyły spotkaniu 15 kwietnia w Ankarze. Polepszenie

relacji jest rezultatem nacisków USA i UE, które aktywnie wspierały rozwiązanie konfliktu.

 

https://www.trtworld.com/opinion/us-looks-on-as-greece-and-turkey-seek-to-break-impasse-47223 

PRÓBA PRZEŁAMANIA
IMPASU

E W E L I N A  Ś L E D Z I E W S K A

https://www.aljazeera.com/news/2021/6/3/in-first-overseas-biden-to-meet-turkeys-erdogan-britains-queen
https://www.mfa.gov.tr/maritime-issues---aegean-sea---the-outstanding-aegean-issues.en.mfa
https://www.trtworld.com/opinion/us-looks-on-as-greece-and-turkey-seek-to-break-impasse-47223


 W stolicy Austrii od 6 kwietnia br.
między Iranem a światowymi
mocarstwami trwają rozmowy
dotyczące porozumienia nuklearnego -
JCPOA (Joint Comprehensive Plan of
Action).
 Członkowie porozumienia, grupa P5+1 -
Chiny, Rosja, Niemcy, Francja i Wielka
Brytania, od tygodni debatują z Iranem
nad powrotem do umowy z 2015 r.,
która zakładała m.in. zaprzestanie przez
stronę irańską wzbogacania uranu do
poziomu 3,67 procent rozszczepialnego
izotopu U235. 

Warunkiem przystąpienia do negocjacji
Teheranu było wykluczenie z rozmów
Stanów Zjednoczonych, które w 2018 r.
z decyzji Prezydenta Donalda Trumpa
opuściły grupę P5+1, nakładając
jednocześnie na Iran silne sankcje
gospodarcze

 . Choć przedstawiciele USA znajdują się
w Wiedniu, nie rozmawiają bezpośrednio
z delegatami Iranu. 
 W negocjacjach uczestniczy natomiast
IAEA - Międzynarodowa Agencja Energi
Atomowej, której Iran wydłużył
pozwolenie na monitoring i inspekcje
nuklearne do 24 czerwca. Jednakże,
wybory prezydenckie w Iranie, które
mają odbyć się 18 czerwca,najpewniej
wpłyną na spowolnienie prowadzonych
rozmów. 
 
https://www.csis.org/analysis/whats-next-iran-
nuclear-talks
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/24/iran-
iaea-extend-agreement-giving-time-to-vienna-
nuclear-talks 

WIEDEŃSKIE NEGOCJACJE
WOKÓŁ POROZUMIENIA

NUKLEARNEGO
 N A T A L I A  H R Y C H O R C Z U K



TRUDNA SYTUACJA
MIESZKAŃCÓW

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

 Sytuacja w Równinie Niniwy, północnego regionu Iraku zwyczajowo zamieszkiwanego przez

irackich chrześcijan, jest wciąż bardzo trudna. Mimo wyparcia ISIS z tych terenów kilka lat

temu, ludność wciąż musi się zmagać z problemami spowodowanymi zniszczeniami

wojennymi. Innym wyzwaniem dla mieszkańców są zmiany klimatu - pustynnienie tych

obszarów sprawia, że uprawa ziemi staje się coraz trudniejsza. Inne problemy, które trapią ten

region to korupcja, ograniczony dostęp do wody i złe zarządzanie państwa. Za tym wszystkim

idzie brak możliwości pracy i życie w coraz większym ubóstwie.

 Według ekspertów, jeżeli rząd nie podejmie zdecydowanych działań to ta kolebka irackich

chrześcijan zamieni się w jałową pustynię. Sytuację pogarszają wybudowane przez Turcję tamy

rzeczne, w tym na Tygrysie, przez co utrudniony jest przypływ wody w Iraku. Działanie Turcji

daje możliwość czasowego szantażu wodnego - wstrzymania przepływu wody na tereny Iraku.

  W 2004 roku w Iraku żyło 1,5 miliona chrześcijan, a w 2019 roku liczba ta spadłą do 200 tysięcy.

Ze względu na piętrzące się problemy i zagrożenia do swoich domów wróciła mniej niż połowa

mieszkańców, a całe rzesze wyemigrowały w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia. 

Źródło: No water, no jobs: ISIL survivors struggle in northern Iraq | Agriculture News |

https://www.aljazeera.com/news/2021/5/29/no-water-no-jobs-isil-survivors-struggle-in-

northern-iraq. 
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Przygotowania
do wyborów w

Iranie
 

N A T A L I A  H R Y C H O R C Z U K

 Od 11 do 16 maja w Iranie otwarty był rejestr

zgłoszeń kandydatów do czerwcowych

wyborów prezydenckich. Islamska Rada

Strażników Konstytucji, dwunastoosobowy

organ odpowiadający za wyselekcjonowanie

kandydatur, z ponad 600 zgłoszeń

zaakceptowała finalnie 7 osób. Wśród

zdyskwalifikowanych znalazło się wielu

umiarkowanych polityków, a za

prawdopodobnego zwycięzcę wyborów

typuje się konserwatywnego Ebrahima

Rai’siego, dotychczasowego szefa wymiaru

sprawiedliwości. 

 W finalnej siódemce zabrakło m.in. Mahmuda Ahmadineżada byłego

prezydenta sprawującego swój urząd w latach 2005-2013.

Konserwatywny polityk zgłosił chęć sprawowania 3 kadencji

prezydenckiej, jednak został zdymisjonowany, według niektórych

ekspertów jego potencjalny udział w wyborach mógłby odebrać głosy

typowanemu Rai’siemu. 

Obok Ebrahima Rai’siego w tegorocznych wyborach startują – były

negocjator paktu nuklearnego Said Dżailili, były członek Rady

Rewolucyjnej Mohsen Rezai, posłowie Ali Reza Zakani i Amir Hossejn

Ghazizade, były wiceprezydent Mohsen Mehralizadeh oraz szef Banku

Centralnego Abdolnasser Hemmati.

 Ten ostatni został niedawno zdymisjonowany ze stanowiska szefa

banku przez prezydenta Iranu Hassana Rouhaniego, ze względu na

potencjalny konflikt interesów. Jednakże, szanse tego umiarkowanego

polityka na zwycięstwo w czerwcowych wyborach ocenia się na 3 do 10.

https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-rouhani-dismisses-central-bank-chief-running-

presidential-election-2021-05-30/

https://www.trtworld.com/magazine/how-a-political-underdog-could-steal-iran-s-elections-from-

hardliners-47169 



KARTA TURYSTYCZNA
E W E L I N A  Ś L E D Z I E W S K A

 Turcja przedłużyła zakaz lotów do Rosji z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusa. Poza

kwestiami zdrowotnymi, decyzja ta wpisuje się w turecką politykę wobec Rosji, czego

przykładem jest poparcie przez Turcję Ukrainy w konflikcie z Kremlem.

 Posunięcie Turcji jest o tyle zaskakujące, gdyż liczba zakażeń jest wyższa w Turcji niż w Rosji.

Dochód z rosyjskich turystów stanowi ponad 80% tureckiej turystyki. W odpowiedzi na decyzję

Turcji, Moskwa grozi całkowitym zakazem podroży nad cieśninę Bosfor. Szacuje się, że w

długoterminowym okresie decyzja ta, może mieć katastrofalne skutki dla tureckiej gospodarki. 

 

https://www.arabnews.com/node/1871451/middle-east 
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 Według Soli’ego Ozela profesora Uniwersytetu w Istambule, Ankara musi nawiązać dobre stosunki z krajami

regionu, szczególnie z Egiptem i Arabią Saudyjską. W przeciwnym razie, będzie izolowana zarówno na Bliskim

Wschodzie, jak i we wschodniej części Morza Śródziemnego. 

 W opinii ekspertów sojusz Turcji z sunnickimi państwami jest ważny w kontekście rywalizacji regionalnej z Iranem,

gdyż Ankarze zależy na stworzeniu bloku państw muzułmańskich i zbudowaniu hegemonii na Bliskim Wschodzie. 

 

https://www.voanews.com/europe/turkey-steps-efforts-win-back-mideast-partners 

ODZYSKANIE REGIONU’’
E W E L I N A  Ś L E D Z I E W S K A

https://www.arabnews.com/node/1871451/middle-east
https://www.voanews.com/europe/turkey-steps-efforts-win-back-mideast-partners


NAPIĘCIA DYPLOMATYCZNE
NA LINII PARYŻ-TEHERAN

 N A T A L I A  H R Y C H O R C Z U K

 Rodzina francuskiego turysty Benjamina Brierego zwróciła się z prośbą do prezydenta Francji Emmanuela Macrona

o dyplomatyczną interwencję w związku z zeszłorocznym aresztowaniem Francuza na terytorium Iranu. 

 Benjamin Briere został oskarżony o szpiegostwo i propagandę przeciwko Islamskiej Republice Iranu, po tym jak w

maju zeszłego roku, na pustynnych terenach na granicy irańsko-turkmeńskiej robił zdjęcia dronem w pobliżu bazy

wojskowej irańskiej armii. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi nawet kara śmierci, gdyż postawione zarzuty są jednymi

z najsurowiej karanych w irańskim kodeksie karnym.

 Przypadek Francuza nie jest odosobniony, w ubiegłych latach bardzo często dochodziło do aresztowań turystów,

dziennikarzy bądź uczonych przez irańskie władze. Według podejrzeń strony francuskiej, Briere jest wykorzystywany

jako narzędzie władz Iranu w politycznych rozgrywkach z Zachodem. 

 

https://www.reuters.com/article/us-iran-france-prisoner-idUSKBN2B70HB 

https://www.dw.com/en/iran-charges-detained-french-tourist-with-spying-lawyer/a-57721836 
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 Na początku maja 2021 r. przez iracką Karbalę i Narsiriję przetoczyła się fala demonstracji związana z zabójstwem -

Ihaba Dżawada Al-Wazniego lidera jednego z lokalnych ruchów, powstałych podczas protestów z końca 2019 roku.

Demonstranci oprócz palenia irańskich symboli, czy podpalenia bramy konsulatu irańskiego w Karbali, podnosili

żądania odnalezienia i ukarania sprawców zabójstwa Al-Wazniego . 

 Zabójstwo lidera nie jest odosobnione i ocenia się, że w podobny sposób życie straciło około 30 osób powiązanych z

protestami sprzed niecałych dwóch lat. Wielu ocenia, że za masowymi likwidacjami irackich aktywistów stoją

milicje wspierane przez Iran. Przez znaczną część irackiego społeczeństwa, Iran oceniamy jest jako jeden z głównych

winowajców trudnej sytuacji gospodarczej Iraku.

 Protesty z 2019 roku do dziś mają żywy wpływ na sytuację wewnętrzną Iraku. Niecałe 600 ofiar i wiele kolejnych

rannych jest świeżym wspomnieniem do którego wielu Irakijczyków wciąż się odwołuje. 

Źródło: Activist’s killing triggers protests in Iraq’s Karbala | Human Rights News https://www.aljazeera.com/news/2021/5/9/activists-killing-triggers-protests-in-iraqs-karbala 

PROTESTY W KARBALI I
NARSIJI

E W E L I N A  Ś L E D Z I E W S K A



 Na początku miesiąca prezydent

Barham Salih potwierdził, że w

Bagdadzie odbywają się spotkania na

linii Teheran-Rijad. Istnieją nadzieje,

że taki bezpośredni kontakt

pomiędzy dyplomatami obu krajów

może być wstępem do nawiązania

relacji dyplomatycznych, które zostały

zerwane pomiędzy nimi w 2016 roku.

Rola mediatora jest pod względem

wizerunkowym ważna dla Bagdadu,

który stara się budować przyjazne

relacje zarówno z Iranem, jak i Arabią

Saudyjską.

 Ponadto prezydent Salih w

wywiadzie zaznaczył, iż ma nadzieję

na zakończenie konfliktu pomiędzy

Stanami Zjednoczonymi a Iranem,

ponieważ napędza on akty przemocy

w Iraku. 

Źródło: Saudi Arabia and Iran held talks ‘more than once’: Iraq

president | Iraq

Newshttps://www.aljazeera.com/news/2021/5/5/saudi-arabia-and-

iran-held-talks-more-than-once-iraq-president. 

Rozmowy
Rijad-Teheran

w Bagdadzie
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Region 
Azji i Pacyfiku 



Na łamach lutowej odsłony TOP10 poruszałem
kwestię problemów, które trapią koncepcję
17+1 zaproponowaną przez rząd w Pekinie
państwom Europy Środkowo-Wschodniej.
Dziś z całą pewnością można powiedzieć, że z
powrotem mówimy o formule 16+1.

Gabrielius Landsbergis, minister spraw
zagranicznych Republiki Litewskiej podał 22
maja do publicznej wiadomości, że „Nie ma już
czegoś takiego jak 17 + 1, ponieważ ze
względów praktycznych Litwa odpadła [z
formatu]”. Ponadto, zachęcił on inne państwa
regionu do podobnego ruchu. Minister
stwierdził, że czas na przejście z „dzielącego”
formatu 17+1 na zjednoczony „27+1”, a więc
de facto wezwał do skonsolidowania polityki
całej Unii Europejskiej (UE) wobec Chin. Jak
warto zauważyć, ruch ten zbiega się w czasie z
ostrymi tarciami pomiędzy UE oraz Chinami
wynikającymi z nałożonych na siebie
wzajemnie sankcji wynikającymi z sytuacji w
regionie Xinciang. W maju litewski parlament
uznał, że chińskie działania w tym regionie są
ludobójstwem, a także zapowiedział, że w tym
roku otworzy przedstawicielstwo handlowe na
Tajwanie. 

Rzecznik chińskiej misji przy UE powiedział, że
Chiny nie wiedziały o tym posunięciu Litwy,
jednak parę dni później, bo już 28 maja chiński
MSZ zakomunikował o nadchodzących
spotkaniach z ministrami spraw zagranicznych
Irlandii, Polski, Węgier oraz Serbii. Zjawili się
oni w Chinach pomiędzy 29 a 31 maja na
zaproszenie szefa chińskiego MSZ Wang Yi, i
co warte zauważenia, poza przedstawicielem
Irlandii wszyscy reprezentują kraje należące
do formatu 17+1. 

Zjawili się oni w Chinach pomiędzy 29 a 31 maja
na zaproszenie szefa chińskiego MSZ Wang Yi, i
co warte zauważenia, poza przedstawicielem
Irlandii wszyscy reprezentują kraje należące do
formatu 17+1. 

W polskim komunikacie ze spotkania pomiędzy
ministrami Wang – Rau dominuje kwestia
przyszłości tej formuły. Jak dowiadujemy się z
prasowego komunikatu polskiego MSZ, po
"odpowiednich zmianach" może stać się on
ważnym elementem relacji pomiędzy obydwoma
państwami. 

Wydarzenia te mogą sugerować, że rząd w
Pekinie stara się załagodzić sytuację wynikającą
z litewskiej decyzji i na nowo skonsolidować ten
model współpracy. Pozostaje jednak pytanie, czy
po latach nieaktywności oraz rozczarowania tym
formatem zarówno ze strony państw
europejskich jak i Chin, ruch Litwy rzeczywiście
tchnie nowego ducha w relacje partnerskie. Z
pewnością zastanawiać może dobór państw
zaproszonych naprędce na konsultacje i intencje
stojące za tymi rozmowami, jednak może być
jeszcze za wcześnie na stwierdzenia, że to
podwaliny pod „4+1” grupujące właśnie te cztery
państwa w nowym bądź węższym modelu
współpracy z Państwem Środka. W tym
momencie jedno jest pewne – na chwilę obecną
mamy już do czynienia z de facto powrotem do
formuły 16+1.

Źródła:
https://www.gov.pl/web/diplomacy/ministers-rau-visit-to-china
 https://www.reuters.com/world/china/china-invites-four-european-foreign-
ministers-visit-diplomatic-push-2021-05-28/
 https://www.politico.eu/article/lithuania-pulls-out-china-17-1-bloc-eastern-
central-europe-foreign-minister-gabrielius-landsbergis/

LITWA ODCHODZI OD STOŁU.
FORMAT 17+1 W CORAZ GORSZEJ

FORMIE.
 

P A T R Y K  S Z C Z O T K A
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Decyzja Chin o zakazie usług z

wykorzystaniem kryptowalut nastąpiła

po gwałtowanym spadku ich wartości.

Dlaczego ChRL zdecydowała się na ten

krok? Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to

chodzi o ... pieniądze, a konkretnie

cyfrowego juana

Najpierw od Bitcoina odeszła Tesla,

niedługo później Chiny wykluczyły

kryptowaluty z grona legalnych

instrumentów finansowych, a 18 maja

trzy wspierane przez ChRL grupy z

branży finansowej: National Internet

Finance Association of China, China

Banking Association, oraz The Payment

and Clearing Association of China –

wydały oświadczenia potwierdzające

zakazy pierwotnie wprowadzone w

2013 i 2017 r.

Zakazy te uniemożliwiają instytucjom

finansowym i płatniczym świadczenie

jakichkolwiek usług związanych z

transakcjami kryptowalutowymi. 

Chiny vs
kryptowaluty i
cyfrowy juan
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B A R T O S Z  O L E S Z K O - P Y K A



„Cena wirtualnej waluty poszybowała w górę i

gwałtownie spadła (...), co poważnie naruszyło

bezpieczeństwo inwestycyjne i zakłóciło normalny

porządek gospodarczy i finansowy” – brzmi treść

oświadczenia.

W ramach zakazu żadne banki ani platformy

płatności online w Chinach nie mogą oferować

klientom usług związanych z kryptowalutami.

Instytucje odradzają ich członkom angażowanie się w

transakcje z ich użyciem, jednak posiadanie ich na

własny użytek pozostaje legalne.

Oświadczenie zostało wydane 18 maja, w momencie

gdy cena Bitcoina spadała od ponad tygodnia. Na jej

spadek swój wpływ miał także tweet Elona Muska z

13 maja, w którym poinformował, że Tesla zawiesza

możliwość zakupu pojazdów z wykorzystaniem

Bitcoina. 

Za oficjalny powód Musk podał obawy środowiskowe

związane z procesem kopania Bitcoina. W procesie

tym komputery pobierają na tyle dużo energii, że

prowadzi to do obciążenia sieci energetycznej w

większości zasilanej z paliw kopalnych.

Rynek kryptowalut to nie tylko bitcoin: straciły też

Ethereum, Binance Coin, Cardano, Dogecoin, XRP czy

Polkadot.
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Troska o środowisko, obywateli... czy może

coś jeszcze?

Według badań opublikowanych przez Nature

Communications, Chiny odpowiadają za ponad

75 % wydobycia Bitcoina na świecie. Prognozuje

się, że Bitcoin wygeneruje ponad 130 milionów

ton metrycznych emisji dwutlenku węgla w

Chinach do 2024 roku. Jednak ani

bezpieczeństwo finansowe, ani obawy o

środowisko, nie są jedynymi powodami

chinskiej polityki.

Global Times wskazuje trzy rodzaje walut

cyfrowych: tradycyjne kryptowaluty (na przykład

Bitcoin), stablecoiny (na przykład Diem

Facebooka) oraz waluty cyfrowe banków

centralnych, do których wprowadzenia w

powszechnym użyciu właśnie przygotowują się

Chiny.

Własna, chińska waluta cyfrowa Banku

Ludowego Chin (The People’s Bank of China,

PBOC)– cyfrowy juan – będzie w całości

kontrolowana przez chińskie władze. Istnieje

zatem konkurencja na rynku walut cyfrowych i

chińskie władze nie chcą oddawać pola innym

graczom. 



Dlaczego Chiny chcą zakazać Bitcoina?

Powód jest prosty. Chiny nie mają kontroli nad Bitcoinem, ponieważ jego

zdecentralizowany charakter zapewnia posiadaczowi waluty anonimowość, co wzbudza

zaniepokojenie partii komunistycznej. Handel Bitcoinem może ułatwić pranie pieniędzy,

działania przestępcze etc. Przede wszystkim chodzi jednak o kontrolę rynków

finansowych przez rządzących ChRL.

Źródła: 

https://www.chinadaily.com.cn/a/202105/27/WS60aed9b0a31024ad0bac1a8f.html

https://www.chinadaily.com.cn/a/202103/22/WS6057f6a8a31024ad0bab0a22_2.html

http://news.cnstock.com/news,bwkx-202105-4704916.htm



Obowiązująca od 1977 roku polityka jednego dziecka została załagodzona do dwójki

potomstwa w 2016. Reforma nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów i pod koniec

maja przepisy rozszerzone i wkrótce ma być dozwolone posiadanie trójki dzieci. 

Posiedzenie Biura Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin miało postanowić pod

koniec maja, by pary w Chinach mogły maksymalnie posiadać trójkę, a nie jak dotychczas

dwójkę dzieci. Polityka jednego dziecka została załagodzona w 2016 roku, jednak nie

przynosząc zamierzonych rezultatem, konieczne było jej dalsze załagodzenie. Dotychczas

posiadanie trzeciego dziecka wiązało się z grzywną wynoszącą około 25 tysięcy dolarów.

Kara ma być teraz stopniowo znoszona, jednak nie podano jeszcze konkretnej daty. 

W pierwszej połowie maja opublikowano wyniki spisu powszechnego w którym

poinformowano, że populacja Chin w minionej dekadzie wzrosła raptem o 5,38%. To

najwolniejsze tempo od lat 50. XX wieku. W 2016 roku współczynnik dzietności wynosił 1,8 i

mimo liberalizacji przepisów po pięciu latach liczba ta spadła do 1,3. Dla porównania,

podobny wynik reprezentują obecnie Włochy, czy Japonia czyli państwa mające duży

problem z szybko starzejącym się społeczeństwem. 

Sami Chińczycy sceptycznie podchodzą do ogłoszonej reformy, zwracając uwagę, że niska

dzietność nie wynika z restrykcji rządowych, tylko z wysokich kosztów utrzymania

potomstwa, ambicji zawodowych i słabej sytuacji materialnej młodych Chińczyków których

zwyczajnie nie stać na decyzję o posiadaniu więcej niż jednego dziecka. Bardziej palącym

rozwiązaniem jest wprowadzenie efektywniejszej polityki prorodzinnej, niż znoszenie kar

które w ciągu ostatnich pięciu lat nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Więcej: 

https://www.euractiv.pl/section/praca-i-polityka-spoleczna/news/chiny-dzieci-pekin-dzietnosc-xi-jinping-potomstwo-spis-powszechny-azja/ 

https://niezalezna.pl/397730-chiny-dokonuja-przelomowych-zmian-odejscie-od-polityki-jednego-dziecka-bez-efektow 

Chiny wycofują się z polityki
jednego dziecka
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A G A T A  N A R U S Z E W I C Z  

Tajwan od połowy maja mierzy się z

gwałtownym wzrostem zachorowań na

COVID-19. Reakcją rządu na kryzys było

wprowadzenie nowych obostrzeń oraz

wzmożone działania w celu sprowadzenia

szczepionek.  

Tajwan, dotychczasowy lider w walce z

koronawirusem, chwalony za swoją szybką

reakcję i stłumienie w zarodku pierwszych

ognisk na początku zeszłego roku, w maju

musiał zmierzyć się z gwałtownym wzrostem

zakażeń.

Kiedy pandemia COVID-19 wybuchła w Chinach,

Tajwan okazał się jednym z najbardziej

przygotowanych miejsc na świecie.

Doświadczenia zdobyte podczas walki z

epidemią SARS w 2003 roku sprawiły, że władze

od samego początku miały gotowy plan

działania. Wprowadzono odpowiednie

restrykcje, kontrole graniczne, system śledzenia

kontaktów. W efekcie, bardzo szybko udało się

wyeliminować wirusa. 12 kwietnia 2020 r.

zanotowano ostatni lokalny przypadek, a

wynosząca zero liczba nowych zakażeń

pozostawała niezmienna jeszcze przez kilka

miesięcy (wyjątek stanowiły osoby, które

przywoziły wirusa „z zewnątrz” i zostawały

poddawane kwarantannie). 

Tajwan a COVID
 



Głośno świętowana wygrana w walce z

pandemią oraz polepszająca się sytuacja

pandemiczna w niektórych regionach

świata sprawiły, że restrykcje na Tajwanie

zaczęto luzować. Zniesiono także

obowiązek kwarantanny dla członków

załóg samolotów, którzy nie zostali jeszcze

zaszczepieni. Gwałtowny wzrost liczby

zakażeń, notowany od połowy maja,

najprawdopodobniej rozpoczął się od

dwóch pilotów, u których w drugiej

połowie kwietnia wykryto brytyjską

odmianę koronawirusa. 

Bardzo szybko wprowadzono nowe

obostrzenia: zamknięto szkoły oraz różne

instytucje publiczne i gastronomiczne,

wprowadzono także zakaz wjazdu dla

obcokrajowców. Największe obostrzenia

dotyczące gromadzenia się objęły tereny

miast Tajpej oraz Nowy Tajpej, w których

nowych zakażeń jest najwięcej. 

Tajwańskie media donoszą jednak, że

sytuacja zaczęła się polepszać.

Przykładowo, 27 maja zarejestrowano na

Tajwanie 671 nowych przypadków oraz 13

zgonów, a 1 czerwca: tylko 327 nowych

przypadków oraz 13 zgonów. Nawet jeśli

Tajwan znów sprawnie poradzi sobie

zagrożeniem, rozczarowanie ludzi może

negatywnie wpłynąć na notowania rządu

oraz prezydent Tsai Ing-wen. Niedobór

testów oraz powolne tempo szczepień

wciąż spotyka się z krytyką.
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Tajwan podpisał umowy na dostawy szczepionek AstraZeneca oraz Moderna (do 30 mln

szczepionek), dostawy nie zostały jeszcze jednak w pełni zrealizowane (do ostatniego

tygodnia maja Tajwan otrzymał zaledwie 700 tys. dawek). Pekin zaoferował pomoc w

szczepieniach (możliwość dowozu mieszkańców Tajwanu do chińskiego miasta Xiamen,

leżącego najbliżej Tajwanu, gdzie mogliby zostać zaszczepieni). Tajwan odrzucił jednak

propozycję. W sobotę 29 maja przedstawiciele Japonii przeprowadzili rozmowy z

koncernem AstraZeneca, podczas których zapowiedzieli, że są chętni oddać Tajwanowi

swoje zapasy szczepionki. Następnego dnia, rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian odniósł

się do tego faktu oświadczając, iż odrzucenie chińskich szczepionek nie sprawi, że

Tajwanowi uda się uzyskać niepodległość.

Z problemami wynikającymi z czwartej fali koronawirusa muszą się również mierzyć takie

kraje azjatyckie jak Japonia (organizująca w tym roku igrzyska olimpijskie), Tajlandia oraz

Wietnam, gdzie pod koniec maja wykryto hybrydę odmian brytyjskiej i indyjskiej.

Więcej: 

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4213470 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-05-29/rising-covid-rates-in-taiwan-thailand-singapore-is-asia-

losing-the-fight 
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Unia Europejska i Stany Zjedoczone
intensyfikują współpracę z Japonią i Koreą
Póludniową. Pekin ma poważne powody do
obaw, że materializuje się sojusz państw
demokratycznych wymierzony przeciw
wzrostu Chin. 

Pod koniec maja doszło do dwóch ważnych dla
Azji Północno-Wschodniej szczytów. Pierwszy
odbył się 21 maja w Waszyngtonie pomiędzy
prezydentem Korei Południowej, Moon Jae-
inem a jego amerykańskim odpowiednikiem,
Joe Bidenem. Podczas szczytu oba kraje
zobowiązały się do podjęcia współpracy w celu
przywrócenia ich sojuszu w odpowiedzi na
„współczesne zagrożenia i wyzwania”.
Ogłoszono współpracę dwustronną w celu
zintegrowania podejść do odporności
łańcucha dostaw, produkcji szczepionek i
zmian klimatycznych, które pojawiły się jako
priorytety administracji Bidena na początku
tego roku podczas szczytu krajów QUAD:
Stanów Zjednoczonych, Australii, Indii i
Japonii. 

Szczyt uznawany jest za sukces i przełom w
relacjach między Koreą Południową, a USA
które za czasów Donalda Trumpa nie należały
do najlepszych. Seul stanowił ważną część
strategii byłego prezydenta USA, ale obydwa
państwa różniły się znacząco co do sposobów
jej implementacji i wielu innych wrażliwych
kwestii od Korei Północnej przez Chiny, po
kwestie militarne. 

Biden wyraził gotowość na spotkanie z Kim
Jong Unem, jeżeli Korea Północna miałaby
zmierzać w kierunku denuklearyzacji. Z kolei
dla Chin, fakt że na drugi szczyt Bidena po
spotkaniu z premierem Japonii przyjeżdża
prezydent Korei Południowej to sygnał, że
USA na poważnie bierze odbudowę sojuszy w
Azji Wschodniej. 

Proponując zachęty ekonomiczne do w zakresie
łańcuchów dostaw, administracja Bidena
kwestionuje szeroko rozpowszechnione
przekonanie w Korei Południowej, że kraj ten
musi polegać na Chinach w kwestiach
gospodarczych. 

Drugi szczyt odbył się w formie wirtualnej 27
maja, pomiędzy przedstawicielami Unii
Europejskiej – komisarz Ursulą von der Leyen i
prezydentem Charlsem Michelem oraz premier
Japonii – Yoshinide Suga. Podczas szczytu
uzgodniono takie kwestie jak współpraca w
zakresie connectivity, rozwoju oraz czy takich
inicjatyw jak COVAX Światowej Organizacji
Zdrowa, zajmującą się dystrybucją szczepionek.
Ustanowiono również „Zielony Sojusz”,
poszukujący synergii między ich odpowiednimi
strategiami zielonej transformacji. 

W kontekście Chin we wspólnym oświadczeniu
powtórzono kwestie zawarte w majowym
oświadczeniu G7, wyrażające zaniepokojenie
sytuacją na Morzu Wschodniochińskim i
Południowochińskim oraz w Cieśninie
Tajwańskiej. Obie strony zobowiązały się
koordynować działania wobec sytuacji w
Hongkongu i Sinciangu, a także dostosować
swoje szersze stosunki z Chinami. Rzecznicy
chińskiego MSZ i Misji ChRL przy UE
skrytykowali wspólne oświadczenie za
wchodzenie w wewnętrzne sprawy Chin i
sztuczne przedstawianie Pekinu jako zagrożenia. 

Więcej: 
https://moderndiplomacy.eu/2021/05/30/key-takeaways-
from-the-eu-japan-summit/
https://thediplomat.com/2021/05/how-the-biden-moon-
summit-reset-the-south-korea-us-alliance/ 

SZUKAJĄC SOJUSZU DEMOKRACJI
WSCHODU I ZACHODU
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Region 
Europy Środkowo-

Wschodniej



Wiktor Medwedczuk oficjalnie podejrzany o zdradę stanu. Jednemu z największych

ukraińskich oligarchów i kumowi Władimira Putina zarzuca się wejście w zmowę z wysokimi

przedstawicielami Federacji Rosyjskiej, celem odnowienia pozwolenia na wydobycie gazu i

ropy wokół okupowanego Krymu oraz przekazywanie informacji o Siłach Zbrojnych Ukrainy

wrogowi. W związku z tym, sąd peczerski w Kijowie podjął decyzję o umieszczeniu oligarchy

w areszcie domowym do 9 lipca 2021 roku z możliwością wyjścia za kaucją (ta jednak nie

może zostać uiszczona przez zamrożenie kont bankowych w wyniku sankcji). Medwedczuk

nie będzie mógł również brać udziału w posiedzeniach parlamentu (jest on posłem i

liderem prorosyjskiej Opozycyjnej Platformy “Za Życie”).

 Prezydent Zeleński nieustannie wzmacnia swoją pozycję sondażową. O ile w styczniu głowa

państwa rywalizowała z Petrem Poroszenką i Jurijem Bojko, tak w maju, zgodnie z ankietą

socjologicznej grupy “Rating” cieszy się 30% poparcia podczas gdy były prezydent Ukrainy

może liczyć na 13%. Trudno wskazać główną przyczynę odbijania się Zeleńskiego, jednak

decydującymi czynnikami będą: zdecydowana walka z wspomnianym na początku

Wiktorem Medwedczukiem oraz działania otwarcie wymierzone w tzw. Wielki biznes. 

 Ustawa o statusie oligarchy ostatecznie wpłynęła do Rady Najwyższej. Projekt wprowadza

definicję legalną oligarchy oraz tzw. Rejestr oligarchów. Osoba, która na niego trafi nie

będzie mogła dokonywać żadnych wpłat na partie polityczne, uczestniczyć w wielkich

prywatyzacjach oraz będzie zobowiązana do składania deklaracji majątkowych na podobnej

zasadzie co urzędnicy państwowi. Ustawa zawiera także tzw. Regułę toksyczności dla

przedstawicieli państwa. Obliguje ona urzędników do składania oświadczenia o kontakcie w

przypadku jakiegokolwiek zetknięcia się z osobą znajdującą się w rejestrze oligarchów. W

dokumencie należy wskazać termin, miejsce, nazwiska uczestników oraz krótkie

podsumowanie. Niezłożenie oświadczenia będzie się wiązać z odpowiedzialnością

dyscyplinarną i polityczną. Zeleński zapowiedział, że jeśli oligarchowie spróbują

“potrząsnąć” posłami przy głosowaniu nad ustawą, podda kwestię pod ogólnonarodowe,

wiążące referendum. 

UKRAINA
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Ukraina podobnie jak Unia Europejska zawiesiła loty do Białorusi. Wiąże się to

oczywiście z przymusowym lądowaniem samolotu Ryanair z białoruskim

dziennikarzem i opozycjonistą Ramanem Pratasiewiczem któremu reżim Łukaszenki

zarzuca ekstremizm oraz kierownictwo protestami. Zdaniem ukraińskich władz stanowi

to naruszenie międzynarodowej konwencji o lotnictwie cywilnym. 

 Były już przewodniczący ukraińskiego Trybunału Konstytucyjnego, Ołeksander

Tupyckyj będzie postawiony przed sądem za przestępstwa przeciwko wymiarowi

sprawiedliwości. Prokuratura Generalna nie sprecyzowała o jakie zarzuty chodzi,

jednak z nieoficjalnych źródeł wynika, że sędzia dopuścił się przekupstwa świadka oraz

wprowadzenie sądu w błąd. Wojna między ukraińskim rządem, a sędziami

skorumpowanego TK wybuchła, gdy ten drugi swoim orzeczeniem z 27 października

poprzedniego roku uznał elektroniczne deklaracje majątkowe za niekonstytucyjne,

uderzając w podstawę infrastruktury antykorupcyjnej na Ukrainie. W odpowiedzi,

Zeleński usunął dekretem z 29 grudnia przewodniczącego Tupyckiego, a następnie

uchylił dekret go powołujący. 



W porównaniu z kwietniem, kiedy

uwaga społeczności międzynarodowej i

mediów skupiona była na koncentracji

rosyjskich wojsk w pobliżu granicy z

Ukrainą i potencjalnej eskalacji

konfliktu w Donbasie, maj mógł

wydawać się miesiącem mniej

obfitującym w Rosji w wydarzenia

polityczne. Tymczasem, rosyjska

dyplomacja osiągnęła kilka istotnych ze

swojego punktu widzenia sukcesów.

Kreml poczynił również kolejne kroki w

stronę zacieśnienia kontroli nad

sytuacją wewnątrz kraju. 

19 maja, podczas posiedzenia Rady

Arktycznej w Reykjaviku, doszło do

pierwszego bezpośredniego spotkania

szefów dyplomacji Federacji Rosyjskiej i

Stanów Zjednoczonych. Choć rozmowy

między Siergiejem Ławrowem a

Anthonym Blinkenem nie przyniosły

istotnego postępu w łagodzeniu napięć

między mocarstwami, można

postrzegać je jako wstęp do dalszych

działań stron na rzecz normalizacji

wzajemnych relacji. 

Rosja 
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Okazją do tego może być spotkanie prezydentów

Rosji i USA, które zaplanowano na 16 czerwca w

Genewie. Propozycja wyszła od strony

amerykańskiej, odbierana może być więc jako

zaproszenie Rosjan do współpracy w obszarach, w

których interesy mocarstw są zbieżne. Warto

zaznaczyć, iż umieszczenie 14 maja Stanów

Zjednoczonych na liście tzw. „państw nieprzyjaznych”

(wraz z Republiką Czeską) przez rosyjski rząd nie

wpłynęło na chęć spotkania się Joe Bidena z

Władimirem Putinem. 

Najbardziej pomyślną wiadomością dla Kremla jest

jednak rezygnacja Białego Domu z sankcji przeciw

budowie gazociągu Nord Stream 2, mającego

połączyć Rosję z Niemcami. Prezydent Biden

stwierdził, iż blokowanie przez USA niemal

ukończonego projektu byłoby ,,kontrproduktywne

dla relacji z Europą”, co komentatorzy uważają za

gest Waszyngtonu względem Berlina. Moskwa,

oprócz korzyści ekonomicznych uzyskała więc

kolejny rozłam w jedności Unii Europejskiej (przeciw

NS2 występowała przede wszystkim Polska i kraje

bałtyckie). 
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Kreml zręcznie wykorzystywał do swoich celów

międzynarodową izolację Białorusi, która

zaczęła narastać po 23 maja, kiedy to

przechwycono i zmuszono do lądowania w

Mińsku samolot pasażerski linii lotniczych

Ryanair, którym podróżował opozycyjny

dziennikarz Raman Pratasiewicz. W reakcji na

pogwałcenie przez reżim Aleksandra Łukaszenki

konwencji o międzynarodowym lotnictwie

cywilnym, Unia Europejska oraz Ukraina m.in.

zakazały białoruskim przewoźnikom lotniczym

przelotów przez swoją przestrzeń powietrzną. 

Mimo że wraz z Pratasiewiczem, aresztowana

została jego partnerka Sofia Sapiega-

obywatelka Federacji Rosyjskiej, Moskwa od

początku trzymała stronę Mińska w sprawie

uprowadzenia samolotu. 25 maja rzeczniczka

rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła,

iż działania białoruskich władz były zgodne z

normami prawa międzynarodowego, natomiast

28 maja potępiła decyzję Europejskiej Agencji

Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), zakazującą

unijnym liniom lotniczym lotów nad Białorusią.



Zdaniem komentatorów, Kreml w ten sposób chce skłonić Łukaszenkę do głębszej

integracji obydwu krajów w ramach państwa związkowego. Podczas spotkania

prezydentów Rosji i Białorusi 28 maja w Soczi, przywódcy osiągnęli porozumienie w

sprawie otwarcia nowych połączeń białoruskich linii lotniczych do rosyjskich miast.

Ponadto, uzgodniono przekazanie Mińskowi drugiej transzy rosyjskiego kredytu w

wysokości 500 milionów dolarów amerykańskich.

20 maja, Władimir Putin wygłosił agresywne w wydźwięku przemówienie, w którym

ostrzegał, iż Rosja ,,wybije zęby” wszystkim, którzy chcieliby zagarnąć bogactwa

naturalne Syberii czy kwestionować wyłączne prawo Rosji do ich eksploatacji.

Prezydent Rosji wymieniał także rosyjskie osiągnięcia w dziedzinie zbrojeń, rozwóju

sił odstraszania nuklearnego, broni hipersonicznej, marynarki wojennej czy

aparatów bezzałogowych. 

31 maja, z kolei, minister obrony FR Siergiej Szojgu ogłosił, iż w Zachodnim Okręgu

Wojskowym powstać ma ok. 20 nowych zgrupowań i jednostek wojskowych, w tym

na terenie sąsiadującego z Polską obwodu kaliningradzkiego. Powodem takiej

decyzji ma być intensyfikacja działań NATO w pobliżu rosyjskich granic. 

26 maja, Duma Państwowa FR przyjęła ustawę zakazującą udziału w wyborach

osobom zaangażowanym w działalność organizacji o charakterze ekstremistycznym

bądź terrorystycznym. Ustawa działa z mocą wsteczną, osoby pełniące kluczowe

funkcje w rzeczonych organizacjach w ciągu trzech lat przed decyzją sądu, nie będą

mogły kandydować w wyborach na dowolnym szczeblu przez pięć lat, szeregowi

członkowie zaś, działający w organizacjach w ciągu roku przed decyzją, zostaną

pozbawieni biernego prawa wyborczego na okres trzech lat. 
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Prawo to uderza przede wszystkim w struktury związane z

Aleksiejem Nawalnym, więzionym obecnie w kolonii karnej w

miejscowości Pokrow w obwodzie włodzimierskim, wobec

których toczy się obecnie postępowanie sądowe o uznanie ich

za organizacje ekstremistyczne. 

27 maja zaś, Andriej Piwowarow, były dyrektor organizacji

,,Otwarta Rosja”, założonej przez oligarchę i zadeklarowanego

krytyka Putina, Michaiła Chodorkowskiego, został zatrzymany

przez policję na pokładzie samolotu PLL LOT, którym zamierzał

lecieć z Petersburga do Warszawy. Zarzuca się mu kierowanie

,,organizacją niepożądaną”, mimo że Otwarta Rosja nie może

być uznana za taką w świetle ustawy ,,o organizacjach

niepożądanych” z 2015 roku, a także dokonała samolikwidacji

jeszcze przed wszczęciem śledztwa w jej sprawie.
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BUŁGARIA
K A M I L  P T A S I Ń S K I

Prezydent Bułgarii na początku maja wyznaczył przedterminowe wybory parlamentarne, które

odbędą się 11 lipca. Po kwietniowych wyborach żadna z trzech największych partii nie zdołała

utworzyć nowego rządu. Powołano tymczasowy rząd, a nowym premierem Bułgarii został

Stefan Janew. Bułgarska prokuratura bada podejrzenie o korupcji w byłym rządzie Borisova.

Rząd Rosji od 10 maja anulował wszystkie loty czarterowe na bułgarskie wybrzeże.
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Rosyjski dyplomata został wydalony z Macedonii Północnej. Warto przypomnieć, że w

kwietniu Ambasada Federacji Rosyjskiej w Skopje opublikowała antybułgarski tweet,

oskarżając Bułgarię o napaść na Macedonię podczas II Wojny Światowej.

MACEDONIA
 K A M I L  P T A S I Ń S K I

Ambasador Serbii w Polsce Nikola Zurovac został zdymisjowany przez Ministerstwo

Spraw Zagranicznych Serbii z powodu podpisania otwartego listu w obronie praw

LGBT w Polsce. Minister Spraw Zagranicznych Serbii wyjaśnił, że decyzja ta nie została

skonsultowana. Wiadomo jednak, że zdymisjowanie ambasadora było przemyślanym

ruchem, aby zapewnić Serbii dobre relacje z Polską i zablokować kandydaturę Kosova

do UNESCO. W poprzednich latach Nikola Zutovac również podpisywał podobne listy

w obronie praw LGBT w Polsce.

SERBIA
K A M I L  P T A S I Ń S K I
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