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Szanowni Czytelnicy!
Jako nowo wybrany Zarząd Forum Młodych Dyplomatów,
oddajemy w Państwa ręce pierwszą za naszej kadencji oraz już
szóstą edycję “Magazynu FMD”. Ze swojej strony dołożymy
wszelkich starań, aby pismo dalej się rozwijało i spełniało Państwa
czytelnicze oczekiwania. W związku z tym, że jest to ostatnia
tegoroczna edycja, pragniemy złożyć wszystkim czytelnikom
życzenia zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2022 Roku.
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CHINY OBNIŻAJĄ RANGĘ
STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH
Z LITWĄ
MARCO BELLANDI

W niedzielę, 21 listopada, b. r. Chiny obniżyły rangę stosunków dyplomatycznych z Litwą do
poziomu charge d'affaires, jak również zawiesiły wydawanie wiz na Litwę. Główną przyczyną
napięć między obu krajami było otwarcie w Wilnie, Tajwańskiego Przedstawicielstwa na
Litwie. Jest to niewątpliwie pierwszy przypadek użycia nazwy Tajwan dla jednego z biur w
Europie. Pekin ostro skrytykował tę decyzję, zarzucając władzom Litwy łamanie zasady
jednych Chin. Władze chińskie uznają Tajwan za część integralna własnego terytorium.

Od dawna jest wiadome, że w wielu państwach w Europie i na świecie powstają biura
współpracy z Tajwanem, które często są określane jako biura handlowe, a które to “de facto”
pełnią funkcje ambasad. Należy jednak podkreślić, że jak do tej pory, nazwy nowo
tworzonych przedstawicielstw nie odnosiły się w sposób bezpośredni do Tajwanu.
Stosowanie takiej procedury stało się konieczne aby zapobiec ewentualnym konfliktom z
Chińską Republiką Ludową. Kierując się tą zasadą, wiele państw, w tym również Stany
Zjednoczone, otworzyło biura współpracy z Tajwanem pod nazwą “Przedstawicielstwo
Taipej”.
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Niewątpliwie, kwestia Tajwanu, jak również stosowana przez CHRL polityka jednych Chin są
w dalszym ciągu przedmiotem wielu kontrowersji w środowisku międzynarodowym. W
październiku b.r. doszło do starcia między USA i Chinami z powodu publicznej deklaracji
prezydenta J. Bidena odnośnie ewentualnego wsparcia USA dla wyspy w razie chińskiego
ataku. W odpowiedzi, rząd Chin zagroził zerwaniem stosunków dyplomatycznych ze Stanami
Zjednoczonymi.

Odpowiedź UE
Według stanowiska Litwy, otwarcie przedstawicielstwa Tajwanu w Wilnie nie oznacza
nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, ponieważ nowy urząd
nadal byłby jedynie przedstawicielstwem. Komisja Europejska wyraziła poparcie wobec
otwarcia przedstawicielstwa handlowego Tajwanu na Litwie, twierdząc że Litwa nie
naruszyła w żaden sposób polityki “jednych Chin”.

Strefa starcia
Już od kilku miesięcy stosunki między dwoma państwami nie są najlepsze. Latem ubiegłego
roku doszło do sporu między Chinami i Litwą kiedy władze litewskie pierwszy raz wyraziły
zgodę na otwarcie przedstawicielstwa handlowego Tajwanu. Władze chińskie zażądały od
Litwy wycofania ambasadora z Pekinu i zapowiedziały, że odwołają swojego wysłannika w
Wilnie.
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KOMITET CENTRALNY
KOMUNISTYCZNEJ PARTII CHIN
PRZYJMUJE HISTORYCZNĄ
REZOLUCJĘ
PATRYK SZCZOTKA
W dniach od 8 do 11 listopada 2021 roku odbyła się 6. Sesja Plenarna Komitetu Centralnego
(KC) Komunistycznej Partii Chin (KPCh). 197 członków KC wraz ze 151 członkami
alternatywnymi wzięło udział w obradach o historycznej wadze.

Czterodniowe posiedzenie zakończyło się uchwaleniem tzw. rezolucji na temat historii (

历史

决议 ). Dokument ten nie jest jednak wyłącznie kalendarium wydarzeń, ponieważ jego rolą
jest przede wszystkim ich interpretacja i tworzenie oficjalnej narracji historycznej KPCh,

stając się tym samym partyjną wykładnią ideologiczną. Historyczne znaczenie nowo
wydanego oświadczenia podkreśla fakt, że od czasu utworzenia KPCh wydano wcześniej
wyłącznie dwie tego typu rezolucje. Pierwsza z nich, wydana w 1945 roku ustanowiła Myśl
Mao Zedonga jako ideologię KPCh, a także umocniła jego władzę nad partią. Drugą
uchwalono za sprawą Deng Xiaopinga w roku 1981 i stała się ona podłożem okresu Reform i
Otwarcia, jednocześnie potępiając Rewolucję Kulturalną. Podtrzymano jednak wagę
niezachwianej do tej pory Myśli Mao Zedonga. W roku 2021 Xi Jinping stał się kolejnym
chińskim przywódcą, który stoi za wydaniem tego typu dokumentu.

„Rezolucja w sprawie głównych osiągnięć i doświadczeń historycznych partii w minionym
stuleciu” jest kamieniem milowym nie tylko ze względu na fakt, że stała się trzecim w historii
partii dokumentem tego typu.

MAGAZYN FMD

STRONA 8

Jej zapisy sprawiają, że polityczne koncepcje Xi Jinpinga takie jak Chiński Sen czy „Wielki
Renesans Chińskiej Nacji” stają się ważną częścią historii i ideologii KPCh, a jego samego
wynoszą de facto do pozycji postaci historycznej: „Partia ustanowiła podstawowe stanowisko
towarzysza Xi Jinpinga w KC Partii i w Partii jako całości oraz zdefiniowała przewodnią rolę myśli
Xi Jinpinga o socjalizmie z chińskimi cechami dla nowej ery. Odzwierciedla to wspólną wolę Partii,
sił zbrojnych i narodu chińskiego wszystkich grup etnicznych i ma decydujące znaczenie dla
postępu sprawy Partii i kraju w nowej epoce oraz dla przyspieszenia historycznego procesu
narodowego drodzenia”. Oświadczenie to można odczytywać jako sygnał, że Xi stał się
najpotężniejszym z liderów od czasów Deng Xiaopinga, nie tylko wzmacniając swą rolę
historycznym dokumentem, lecz także dostosowując jego zapisy do swoich politycznych
celów i aspiracji. Niewątpliwie daje ono także podstawy do twierdzenia że chiński przywódca
pozostanie u steru państwa na trzecią kadencję, korzystając tym samym z zainicjowanego
przez siebie zniesienia limitu dwóch kadencji na stanowisku prezydenta ChRL.

Kolejnym ważnym fragmentem jest oficjalna interpretacja głośnych wydarzeń w Hong
Kongu. „W odniesieniu do utrzymania polityki jednego kraju, dwóch systemów i promowania
zjednoczenia narodowego, Komitet Centralny przyjął szereg środków mających na celu
zaradzenie zarówno objawom, jak i pierwotnym przyczynom istotnych problemów oraz
stanowczo wdrożył zasadę, że Hong Kong i Makau powinny być zarządzane przez patriotów. Te
posunięcia pomogły przywrócić porządek w Hongkongu i zapewnić zwrot na lepsze w regionie”.
Oświadczenie to potwierdza historyczną i ideologiczną słuszność rozwiązania kwestii
autonomii Hong Kongu, które wzbudziło masową krytykę na całym świecie. Można to tym
samym odczytywać jako zachętę do kontynuacji polityki uznanej przez wiele państw za
konfrontacyjną i autorytarną. Entuzjastycznie na całą rezolucję zareagował także chiński
potentat medialny Global Times, podkreślając że wskazuje ona na umiejętność KPCh do
dalszego prowadzenia Chin w przyszłość. Ciekawą obserwacją jest także stwierdzenie, że
podobnie jak dokument z 1981 roku podsumował i zakończył erę Mao Zedonga, tak samo
najnowsza rezolucja kończy erę Deng Xiaopinga. Mimo iż wiele z politycznych dążeń Xi
zostało już oficjalnie ogłoszonych, ich realizacja dalej pozostaje wielką niewiadomą.
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KONIEC WOJNY NA PÓŁWYSPIE
KOREAŃSKIM?
YAROSLAV KURYLO

Po wrześniowym wystąpieniu Prezydenta Moon Jae-ina przed Zgromadzeniem Ogólnym
ONZ, Republika Korei zintensyfikowała swoje wysiłki w kierunku formalnego zakończenia
stanu wojny z sąsiadem z Północy. Dyplomaci południowokoreańscy w taki sposób chcą
przywrócić Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną do rozmów o denuklearyzacji
Półwyspu. Z kolei dla Prezydenta kraju Moon Jae-ina jest to najlepsza możliwość wpisania
swojego imienia do historii. Do podpisania odpowiedniej deklaracji za ewentualnego udziału
także USA i Chin może dojść nawet w lutym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w
Pekinie.

Wojna koreańska, trwająca w latach 1950-1953, de facto się zakończyła się wraz z
podpisaniem rozejmu w Panmundżomie jeszcze 68 lat temu, aczkolwiek formalnie strony
konfliktu nadal pozostają w stanie wojny w rozumieniu prawa międzynarodowego. Swoim
przemówieniem na forum ONZ Moon Jae-in po raz kolejny wezwał rząd Korei Północnej do
podpisania deklaracji kończącej wojnę de iure. W ostatnich miesiącach Korea Południowa
bardzo aktywnie szuka porozumienia w tej kwestii ze Stanami Zjednoczonymi, ale ostatnio
także z Chińską Republiką Ludową. Zabiegi dyplomatyczne Republiki Korei przejawiły się w
dwóch wizytach: pierwszego wiceministra spraw zagranicznych Choi Jong-kuna do
Waszyngtonu 17 listopada oraz doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Suh Hoona w
chińskim
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południowokoreańskich dyskutowano możliwość podpisania deklaracji w lutym podczas
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.
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Przyspieszeniu działań dyplomacji Korei Południowej w tym kierunku przyświeca kilka celów.
Po pierwsze, podpisanie deklaracji było i pozostaje osobistą inicjatywą Prezydenta Moon
Jae-ina znanego z prowadzenia polityki appeasementu wobec Korei Północnej. Jego
kadencja skończy się w maju 2022, więc dla obecnego prezydenta jest to ostatnia możliwość,
by przejść do historii Korei – jako przywódca, który zakończył wojnę koreańską. Mimo iż
będzie to mieć charakter wyłącznie propagandowy, to według badań przeprowadzonych we
wrześniu przez Państwową Radę ds. Zjednoczenia (National Unification Advisory Council)
ponad 67% Koreańczyków z południa uznaje konieczność podpisania formalnej deklaracji
kończącej wojnę. Po drugie, władzę Republiki Korei widzą możliwość wznowienia w taki
sposób rozmów o denuklearyzacji z Koreą Północną. Jednakże powrót Północy do stołu
negocjacji wraz z podpisaniem deklaracji wydaje się mało realny ze względu na wymogi,
które mogą zostać postawione przez władze KRL-D. Chodzi przede wszystkim o osłabienie
sankcji i wycofanie się z Półwyspu ex aequo żołnierzy amerykańskich, jak i Dowództwa
Narodów Zjednoczonych, które pozostało na terytorium Korei Południowej po zakończeniu
wojny.

Chociaż wielu obserwatorów wskazuje na niewłaściwy czas i niesprzyjające okoliczności dla
podpisania deklaracji, to jednak nawet w formie aktu jednostronnego Korei Południowej
może mieć ona pozytywne skutki, oprócz tych wymienionych wcześniej. Należy podkreślić,
że formalna deklaracja o zakończeniu wojny najprawdopodobniej będzie mieć charakter
stricte polityczny i może służyć obroną przed propagandą Korei Północnej, która akcentuje
uwagę na agresywną politykę USA i „podległej jej” Korei Południowej. Podpisanie end-of-war
declaration tylko przez Republikę Korei wskaże KRL-D jako państwo, które nie chce osiągnąć
formalnego zakończenia wojny i redukcji napięć, a co za tym idzie - nie dąży do zapewnienia
pokoju i bezpieczeństwa na półwyspie. Zaburzy to rysowany przez propagandę
północnokoreańską obraz rzeczywistości i może stać się skutecznym narzędziem w
przeciwdziałaniu przekazowi płynącemu z Północy.
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CHINY OPOWIADAJĄ SIĘ ZA
STREFĄ BEZATOMOWĄ W
REGIONIE AZJI POŁUDNIOWOWSCHODNIEJ
YAROSLAV KURYLO
Chińska Republika Ludowa wyraża gotowość podpisania Protokołu do Traktatu z Bangkoku
o strefie bezatomowej w Azji Południowo-Wschodniej. Taki zamiar zadeklarował przywódca
kraju Xi Jinping podczas szczytu ASEAN-Chiny. Z chińskiego punktu widzenia dana inicjatywa
ma
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Południowochińskie. Nabiera to szczególnie istotnego znaczenia, zważywszy na podpisanie
we wrześniu porozumienia AUKUS, które obejmuje m.in. pomoc Wielkiej Brytanii i USA przy
budowie australijskiej floty okrętów podwodnych o napędzie atomowym.

W poniedziałek 22 listopada Prezydent ChRL Xi Jinping wziął udział w wirtualnym szczycie
przywódców ASEAN poświęconemu 30-leciu Dialogu Chiny-ASEAN. Podczas swojego
wystąpienia Xi wyraził „poparcie Chin dla państw ASEAN w dążeniu do utworzenia strefy
bezatomowej w regionie” oraz zaznaczył „gotowość podpisania Protokołu tak szybko, jak jest
to możliwe”.

Traktat z Bangkoku, znany również jako SEANWFZ (z ang. Southeast Asian Nuclear-WeaponFree-Zone Treaty) to układ podpisany w 1995 r. przez wszystkie 10 państw członkowskich
ASEAN zakazujący jego sygnatariuszom „rozwijać, produkować lub w inny sposób nabywać,
posiadać lub mieć kontrolę nad bronią jądrową”, „stacjonować lub transportować broń
jądrową w jakikolwiek sposób” oraz „testować lub używać broni jądrowej”. Do Traktatu
również został dołączony specjalny Protokół otwarty do podpisu dla wszystkich 5 mocarstw
nuklearnych oficjalnie uznanych przez Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT):
Chin, Francji, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
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Protokół nakłada na owe kraje obowiązek „nie używać ani nie zagrażać użyciem broni
nuklearnej w Strefie Bezatomowej w Azji Południowo-Wschodniej”. Jeśli deklaracja Xi
Jinpinga wygłoszona podczas szczytu ASEAN zostanie zrealizowana, to ChRL może stać się
pierwszym państwem-sygnatariuszem Protokołu, ponieważ żadne z mocarstw nuklearnych
na razie tego jeszcze nie zrobiło.

Intencje Pekinu wydają się klarowne w kontekście podpisania tak ostro krytykowanego
przez władzę chińskie porozumienia AUKUS pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Wielką
Brytanią i Australią. Warto zaznaczyć, że ta ostatnia nie jest stroną Traktatu z Bangkoku, co
wzbudza obawy Chin, które zarzucają Australii zagrażanie bezpieczeństwu w regionie. Z
innej strony, okręty podwodne o napędzie atomowym – czyli najważniejszy element
AUKUSu – nie mieszczą się w zakresie pojęcia „broni nuklearnej” w rozumieniu Traktatu.
Dlatego można stwierdzić raczej propagandowy charakter oświadczenia Prezydenta Xi,
które ma pokazać ChRL jako kraj dążący do pokoju i współpracy, w odróżnieniu od Stanów
Zjednoczonych i reszty państw zachodnich. Ostatni raport Departamentu Obrony USA
dotyczący Chin opublikowany na początku listopada 2021 roku zdecydowanie się jednak
mija z przekazem mediów i urzędników chińskich. Raport mówi o szybkiej modernizacji
Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej oraz zamiarze Pekinu zwiększenia swojego arsenału
nuklearnego do 1000 głowic w ciągu następnej dekady, co wyraźnie stoi w sprzeczności z
celami Traktatu z Bangkoku.
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SĄD W MJANMARZE SKAZUJE
AMERYKAŃSKIEGO
DZIENNIKARZA NA 11 LAT
WIĘZIENIA
ANNA PYREK
Po przejęciu władzy przez juntę w lutym tego roku, przedstawiciele mediów w Mjanmarze
nie są dobrze traktowani. Od tamtego momentu ponad stu dziennikarzy odnoszących się
krytycznie do władzy zostało aresztowanych. Jednym z nich jest zatrzymany w maju tego
roku dziennikarz Danny Fenster.

Frontier Myanmar
37-letni Fenster pracował jako dziennikarz dla Frontier Myanmar, jednego z największych
niezależnych mediów w kraju. Do samej Birmy przybył aby poruszyć kwestie praw człowieka,
w tym wydalenia członków muzułmańskiej mniejszości Rohingya w 2017 r., które według
ONZ przeprowadzono z „ludobójczym zamiarem”. W maju tego roku miał wrócić do
Michigan, aby po wielu latach rozłąki spotkać się ze swoją rodziną. Nie udało mu się jednak
opuścić miasta Rangun. To właśnie tam został zatrzymany, gdy szykował się do lotu do
Malezji, pierwszego przystanku na drodze do domu. Władze Birmy najpierw oskarżyły go o
podżeganie, łamanie przepisów migracyjnych i zrzeszanie się z nielegalnymi grupami. Grupy
opozycyjne w Birmie, w tym przedstawiciele obalonego rządu cywilnego, zostały nazwane
przez juntę organizacjami „terrorystycznymi”. Dodatkowe zarzuty wynikające z przepisów
antyterrorystycznych narażały Fenster’a na maksymalną karę dożywotniego pozbawienia
wolności.
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Sytuacja wydawała się nie ulegać poprawie pomimo wezwań do uwolnienia dziennikarza i
negocjacji z juntą. Bill Richardson, były amerykański dyplomata i negocjator, który wcześniej
negocjował uwolnienie więźniów i żołnierzy amerykańskich w Korei Północnej, Kubie, Iraku i
Sudanie, a ostatnio dążył do uwolnienia powiązanych z USA więźniów w Wenezueli, w
sprawie Fenstera okazał się bezsilny- nowe zarzuty wobec dziennikarza pojawiły się kilka dni
po osobistych negocjacjach Richardsona z juntą.

“Całkowicie niesprawiedliwy charakter zatrzymania Danny'ego jest oczywisty dla całego
świata”, powiedział rzecznik departamentu stanu. „Reżim powinien teraz podjąć ostrożny
krok i uwolnić go. Jego dalsze przetrzymywanie jest niedopuszczalne. Dziennikarstwo nie
jest przestępstwem”. „Sprawa Danny'ego stała się symbolem całkowitej pogardy, jaką
wojsko Birmy ma dla niezależnych mediów”, powiedziała w oświadczeniu Emerlynne Gil,
zastępca regionalnego dyrektora ds. badań Amnesty International.

Uwolnienie dziennikarza
Po sześciu miesiącach od zatrzymania, 15 listopada świat obiegła nowina o wypuszczeniu
dziennikarza. Pomimo pozytywnego zakończenia historii Fenster’a w dalszym ciągu wielu
dziennikarzy pozostaje uwięzionych. Shawn Crispin, przedstawiciel Komitetu Ochrony
Dziennikarzy w Azji Południowo-Wschodniej, powiedział, że Fenster „nigdy nie powinien był
zostać uwięziony lub skazany na podstawie fałszywych zarzutów”. „Reżim wojskowy
Myanmaru musi przestać używać dziennikarzy jako pionków w swoich cynicznych grach i
uwolnić wszystkich innych reporterów, którzy wciąż pozostają za kratkami pod fałszywymi
zarzutami”, dodał Crispin.

Region
Europy Zachodniej
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NOWY UKŁAD, NOWY KANCLERZ
BARTŁOMIEJ FISZER
Aż trzy partie polityczne: Socjaldemokraci (SPD), Zieloni i Wolna Partia Demokratyczna (FDP),
wkrótce przedstawią umowę o stworzeniu koalicyjnego rządu, na którego czele ma stanąć
socjaldemokrata Olaf Scholz. Polityk był kandydatem SPD na kanclerza, dzięki czemu jej
notowania uległy znacznej poprawie, co doprowadziło do zwycięstwa nad konserwatywną
Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU) przewodzoną przez dużo mniej popularnego
Armina Lascheta.

Olaf Scholz ma spore doświadczenie w sprawowaniu czołowych urzędów politycznych, ale
niewiele charyzmy. Jako szorstki, trzeźwy pragmatyk był często niedoceniany. Według
komentatorów, jego kampania była przewidywalna. W szeregach SPD Olaf Scholz jest
postrzegany jako konserwatysta. Wyborcy wiedzą jednak, że dotychczasowy wicekanclerz z
powodzeniem współpracował z Angelą Merkel i przez wielu jest postrzegany jako
kontynuator jej wizji. Kiedy wybuchła pandemia, Niemcy uruchomiły krajowy pakiet
stymulacyjny o wartości 130 mld euro, a jego resort odegrał kluczową rolę w
przeforsowaniu unijnego Funduszu Odbudowy o wartości 750 mld euro, mającego pomóc
firmom i ich pracownikom w przetrwaniu kryzysu. To również on przewodniczył
posiedzeniom gabinetu, kiedy kanclerz Angela Merkel musiała udać się na samoizolację.
Jego pragmatyczne podejście do kryzysu pandemicznego przyniosło mu dużą aprobatę. Z
kolei jego przeciwnicy wiązali go z dwiema aferami finansowymi Niemiec. Zwracali uwagę na
sposób, w jaki jego urząd zajmował się skandalami Wirecard i oszustwem handlowym cumex.

Przed Scholzem, jako nowym kanclerzem Niemiec, piętrzą się trudne wyzwania, także w
polityce. Jednym z nich jest sprawne zarządzanie koalicją rządową, po raz pierwszy w historii
RFN złożoną z trzech, jakże różnych, partii. Nawet jeśli podczas rozmów koalicyjnych
dominowała harmonia i wola dojścia do porozumienia, prędzej czy później pojawią się
między nimi tarcia i rozbieżności. Olaf Scholz ma na to gotową odpowiedź, której już raz
użył, gdy był pierwszym burmistrzem Hamburga: „Kto chce ode mnie przywództwa, ten je
dostanie”.
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PREMIER PO RAZ DRUGI
BARTŁOMIEJ FISZER
Magdalena Andersson wciąż nie przestaje zaskakiwać. Pierwsza kobieta-premier Szwecji w
ubiegłym tygodniu podała się do dymisji po zaledwie kilku godzinach sprawowania urzędu z
powodu sporu w rządowej koalicji. Dotyczył on budżetu na 2022 r. Ten przygotowany przez
centrolewicowy rząd nie uzyskał większości, jednak udało się to z projektem opozycji, który
zakładał m.in. obniżenie akcyzy na paliwa samochodowe. Zieloni, którzy opowiadają się za
odejściem od samochodów spalinowych i chcą dotowania aut zeroemisyjnych, nie chcieli
zgodzić się na realizację budżetu sprzecznego z ich przekonaniami. Postanowili więc opuścić
koalicję rządową, co popchnęło Andersson do złożenia dymisji i ponownego rozpoczęcia
rozmów o poparciu dla gabinetu stworzonego już tylko przez socjaldemokratów.

Konstrukcja szwedzkiego rządu rozpoczęła się na nowo. Teraz Andersson stanie na czele
mniejszościowego rządu tworzonego wyłącznie przez jej ugrupowanie, Szwedzką Partię
Socjaldemokratyczną. Przeciw jej gabinetowi opowiedziało się aż 174 deputowanych do
liczącego 349 mandatów jednoizbowego parlamentu (Riksdagu), ale według szwedzkiej
konstytucji do zatwierdzenia rządu wystarczy, że większość głosujących będzie albo „za”,
albo się wstrzyma od głosu, a tak zrobiło łączenie 175 deputowanych. Lider opozycyjnych
Moderatów (Centroprawicowej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej) Ulf Kristersson nazwał
gabinet Andersson „najsłabszym rządem od 1978 r.”, kiedy to na czele mniejszościowego
liberalnego gabinetu stawał Ola Ullsten, a dotychczasowa centroprawicowa koalicja leżała w
gruzach z powodu sporów o energetykę jądrową.

Tamten rząd przetrwał niespełna rok. Wiadomo, że zatwierdzony gabinet pod wodzą
Andersson będzie działał jeszcze krócej, bo tylko do września 2022 r., czyli przez 10 miesięcy.
Wynika to jednak z kalendarza wyborczego i szwedzkiego prawa. Jak donosi BBC News,
sondaże wskazują, że wybory do parlamentu Szwecji, które mają odbyć się we wrześniu
2022 roku, mogą nie zmienić układu sił w parlamencie, w którym ani centroprawica, ani
centrolewica nie mogą nie uzyskać większości.
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TRAKTAT KWIRYNALSKI
BARTŁOMIEJ FISZER
Przywódcy Włoch i Francji podpisali traktat kwirynalski, porozumienie, które wzmocni
dwustronne relacje między Paryżem a Rzymem. Traktat ma na celu wzmocnienie
współpracy pomiędzy Paryżem i Rzymem w takich dziedzinach jak obronność, polityka
migracyjna, gospodarka, kultura i handel.

W 12-punktowym traktacie kwirynalskim, liczącym 14 stron, mowa jest o potrzebie
"demokratycznej, zjednoczonej i suwerennej Europy, by odpowiedzieć na wyzwania
globalne", o "pogłębieniu projektu europejskiego w duchu odpowiedzialności podzielanej"
przez oba kraje, jako założycieli Unii oraz o poszanowaniu "wartości Unii i zasady
solidarności". Cytowane przez Reuters źródło we włoskiej dyplomacji mówiąc o nowym
traktacie wyjaśnia, że Emmanuel Macron chce "stworzyć nową oś z Włochami", podczas gdy
"Włochy są zainteresowane dołączeniem do francusko-niemieckiego duetu".

Rozmowy o traktacie kwirynalskim trwały od 2017 roku. Prace nad umową zastopowano w
2018 r. z powodu sprzeciwu ówczesnych władz Włoch wobec polityki rządu Francji. Jednak
wraz z objęciem przez byłego szefa Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghiego,
sterów włoskiego rządu w lutym 2020 r. sytuacja uległa zmianie, a praca nad
porozumieniem – wzorowanym luźno na zawartym w 1963 r. traktacie elizejskim między
Francją i Niemcami – przyspieszyła. Po jego wejściu w życie Paryż i Rzym będą
prawdopodobnie uzgadniać wspólne stanowisko przed szczytami UE, tak jak obecnie
Francja robi to z Niemcami. Poszczególni ministrowie będą się także częściej spotykali. Całe
rządy zaś będą się spotykać co najmniej raz w roku na międzyrządowym szczycie.
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WYŚCIG PO PAŁAC ELIZEJSKI
PATRYCJA GĄSIOREK

Coraz bardziej zaciekły staje się wyścig o fotel prezydencki we Francji, po tym jak 30
listopada francuską sceną polityczną zatrząsł Éric Zemmour, ogłaszając oficjalnie swoją
kandydaturę w przyszłorocznych wyborach.

Éric Zemmour jest skrajnie prawicowym pisarzem, publicystą i dziennikarzem, znanym ze
swoich mocnych wypowiedzi na temat imigrantów i mniejszości narodowych, za które już
dwukrotnie został skazany na podstawie zarzutu o podżeganie do nienawiści. Niedawno
rozpoczął promocję swojej nowej książki pt. ”Francja nie powiedziała swojego ostatniego
słowa”, która w nowym sezonie literackim we Francji stała się jedną z najbardziej
rozchwytywanych. Zemmour od dawna bazuje na lękach Francuzów związanych z
nadmierną imigracją oraz ostrzega, że jeszcze w tym stuleciu Francja może stać się
Republiką Islamską. W 10-minutowym filmie opublikowanym w serwisie YouTube Zemmour
odwołuje się właśnie do strachu przed utraconą ojczyzną oraz ratowaniem Francji, gdyż na
reformowanie jest już za późno.

Mimo że kwestie tożsamościowe i imigranckie są głównym problemem dla zaledwie 30%
Francuzów, to one królują w debacie wyścigu po fotel prezydencki. Zemmour, według
sondaży jest w pierwszej czwórce liczących się kandydatów, z czego trzej to kandydaci
prawicy. Na pierwszym miejscu nadal utrzymuje się centro-lewicowy Emmanuel Macron,
który prawdopodobnie ubiegać się będzie o reelekcję, na drugim miejscu pozostaje jego
rywalka z poprzednich wyborów Marine Le Pen, kandydatka skrajnie prawicowego
ugrupowania Zgromadzenie Narodowe Francji, która może stać się największą ofiarą
kandydatury Zemmoura, utraciwszy za jego sprawą głosy swojego elektoratu. Na trzecim
miejscu jest natomiast pierwsza kobieca kandydatka na Prezydenta Francji centroprawicowego ugrupowania Republikanów, Valérie Pécresse, która na początku grudnia
wygrała wybory w ramach partii i ogłosiła oficjalnie swój udział.
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Éric Zemmour oraz Marine Le Pen robią najwięcej hałasu w ramach swojej kampanii
wyborczej, odwołując się do haseł nacjonalistycznych oraz antyunijnych, jednak to Valérie
Pécresse jest brana pod uwagę jako najpoważniejszy rywal Emmanuela Macrona w
przyszłorocznych, kwietniowych wyborach prezydenckich. Była minister szkolnictwa
wyższego i nauki, minister ds. budżetu, finansów publicznych i reformy państwa oraz
rzeczniczka prasowa rządu, a także od 2015 r. Prezydent Île-de-France- największego
regionu we Francji, zdaje się mieć najbogatsze doświadczenie polityczne oraz godzić
oczekiwania zarówno konserwatywnych, jak i niezdecydowanych Francuzów.

Około 30 osób z różnych stron sceny politycznej ogłosiło swoje chęci kandydowania.
Oficjalna lista kandydatów na Prezydenta Francji otwarta będzie do marca 2022 r, natomiast
same wybory odbędą się 10 kwietnia. Co ciekawe, jedną z wciąż niezgłoszonych kandydatur
jest ta, obecnego Prezydenta- Emmanuela Macrona.
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TRAGEDIA NA KANALE LA MANCHE
ANNA PYREK
"Nie pozwolimy żeby kanał La Manche stał się cmentarzem” zapowiedział prezydent Francji
Emmanuel Macron po kolejnym wypadku mającym miejsce w pobliżu wybrzeży Calais.

Kryzys migracyjny
Przez wiele lat to przemyt osób przez kanał La Manche uzmysławiał Europejczykom czym
grozi nielegalna migracja i jak ogromnym zagrożeniem dla osób poszukujących azylu są ci,
którzy nie zawahają się aby to wykorzystać, a przy tym zarobić na nieszczęściu innych (wszak
jedno miejsce na pontonie kosztuje trzy tysiące funtów (ok. 16 tys. złotych).

Kolejne oblicze tragedii, a jednocześnie największy wypadek, który zdarzył się na kanale La
Manche miał miejsce w środę 24 listopada 2021 roku. Tego dnia rybacy zauważyli unoszący
się na wodzie ponton. W trakcie akcji ratunkowej okazało się, że przemieszczała się na nim
grupa około 33 migrantów. Według różnych źródeł udało się uratować od dwóch do trzech
osób. Jak czytamy w Gazecie Wyborczej: “Media zgodnie uznają, że utonięcie 31 migrantów
to tragedia, która wobec braku skoordynowanych działań rządów Francji i Wielkiej Brytanii
była tylko kwestią czasu.” Zarówno premier Wielkiej Brytani Boris Johnson, jak i prezydent
Francji Emmanuel Macron oświadczyli, że są głęboko poruszeni zaistniałą tragedią. Macron
wezwał do spotkania ministrów państw Unii Europejskiej w sprawie kryzysu migracyjnego.

W dzień tragedii miała również miejsce rozmowa dwóch przywódców. Downing Street
opublikowało oświadczenie, które jednak nie odpowiada na pytanie o odpowiedzialność za
dotychczasowe zaniechania - tylko w tym roku do Wielkiej Brytanii przedostało się już około
25 tysięcy osób – politycy za winnych uznali gangi przemytników i zapowiedzieli, że „zrobią
wszystko, co możliwe, by powstrzymać gangi odpowiedzialne za ryzykowanie ludzkim
życiem". Do rozmów zaproszone mają zostać również Holandia i Belgia, z terytorium
których także podejmowane są próby przemytu ludzi do Wielkiej Brytanii.”

Region
Europy ŚrodkowoWschodniej
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LISTOPAD NA BAŁKANACH
KAMIL PTASIŃSKI

Wybory prezydenckie w Bułgarii wygrał poprzedni prezydent- Rumen Radew, otrzymując
66.7 procent głosów. Kontrkandydat, profesor Anastas Gerdżikow, rektor Uniwersytetu
Sofijskiego uzyskał zaledwie 33.3% głosów. Przewodniczącym parlamentu został prawnik,
Nikoła Minczew. W skład nowo wybranego parlamentu weszło 7 partii politycznych. Koalicję
utworzą cztery ugrupowania: “Kontynuujemy Zmiany”, “Bułgarska Partia Socjalistyczna dla
Bułgarii”, “Demokratyczna Bułgaria” oraz “Jest Taki Naród”. Nowym premierem zostanie Kirił
Petkow, zostaną powołani czterej wicepremierowie. 5 grudnia w stolicy Bułgarii odbył się
protest przeciwko paszportom covidovym i testowaniu uczniów przed powrotem do
nauczania stacjonarnego. Zaszczepionych Bułgarów jest tylko 28 procent, a ruch
antyszczepionkowy przybiera na sile.

W Serbii odbywają się ogromne manifestacje przeciw ustawie o przywłaszczeniu prywatnych
nieruchomości oraz planu rządu wraz koncernem “Rio Tinto” wydobycia złóż litu na
zachodzie Serbii, niszcząc przy tym środowisko, dwa tysiące hektarów i 28 wsi. Prezydent
Serbii ogłosił, że w tej sprawie odbędzie się referendum.

W listopadzie prezydent Andrzej Duda odbył wizytę do Czarnogóry, w dawnej stolicy
Czarnogóry, w Cetinje spotkał się z prezydentem Milo Djukanovićem. Podczas
spotkania zostały podkreślone bardzo dobre stosunki obu państw.
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KRYZYS ENERGETYCZNY W
MACEDONII PÓŁNOCNEJ
PIOTR WÓJCIK
9 listopada 2021 roku, premier Macedonii Północnej Zoran Zaev ogłosił 30-dniowy stan
kryzysu energetycznego. Wprowadzenie tego stanu motywowane jest zbyt niską produkcją
energii elektrycznej, wzrastających cen importowanej elektryczności i niewystarczającego
tempa wymiany starych elektrowni węglowych na zakłady wytwarzające odnawialną
energię. Kryzys energetyczny w Macedonii Północnej jest jednym z wielu obecnie
przykładów niedoboru energii elektrycznej na świecie, spotęgowanym dodatkowo wzrostem
cen na giełdach europejskich w związku z odbudową gospodarczą po COVID-19.

Jednym z wydarzeń, które znacząco wpłynęło na taką decyzję rządu, była awaria elektrowni
węglowej REK Bitola, będącej największą elektrociepłownią w kraju i wytwarzającą od 70 do
80% energii. Zakłócenia w produkcji energii elektrycznej wynikają z okoliczności mających
miejsce w latach 2020-2021. W 2020 roku doszło do zalania kopalń w Macedonii Północnej,
co skomplikowało wydobycie węgla i jego dostawy do elektrowni. Tymczasem w 2021 roku
wybuchł pożar w jednym z generatorów elektrociepłowni.

Rząd Zaeva argumentuje również, iż wprowadzenie stanu kryzysu energetycznego
konieczne jest, aby zapewnić przetrwanie przedsiębiorstw energetycznych (między innymi
ESM i MEPSO) poprzez transfery pieniężne z budżetu państwa. Transakcje te według
obietnic rządu mają zwiększyć płynność tych firm oraz wesprzeć import energii elektrycznej
(gdyż moce energetyczne w Macedonii Północnej są dość ograniczone). Oprócz tego,
specjalnie uruchomiono elektrownię TPP Negotino (którą zamknięto w 2009 roku)
wykorzystującą olej opałowy. Rząd socjaldemokratów na czele z Zaevem również ogłosił
budowę kilku elektrowni produkujących energię ze źródeł odnawialnych (Boskov most,
Cebren,

Galishte,

Lukovo

Pole,

Strezevo)

oraz

zamknięcie

pierwszego

bloku

w

elektrociepłowni węglowej REK Bitola i jednoczesne przestawienie go na produkcję gazu
ziemnego.
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Według ekspertów, obecnie realizowane przez rząd działania są zbyt opóźnione, w stosunku
do skali problemu. Przestawienie wiodącej elektrowni w kraju z węgla na gaz oraz
wybudowanie i uruchomienie nowych elektrociepłowni opierających się na OZE, nie może
nastąpić z dnia na dzień. Ponadto, niemożliwe obecnie wydaje się wykorzystanie gazu
ziemnego, gdyż tylko jedna z trzech głównych linii gazowych jest gotowa (KlechovceNegoino), a pozostałe są cały czas w budowie (Negotino-Bitola, Skopje-Tetovo-Gostivar). W
obliczu obecnych problemów energetycznych, rząd rozważa również współpracę z Grecją,
aby zapewnić elektryczność w kraju. Kooperacja ta ma dotyczyć budowy gazociągu
łączącego oba kraje, który umożliwi dostawy gazu poprzez grecki terminal LNG w
Aleksandropolis, z dowolnego kierunku. Jednakże według planów, rozpoczęcie budowy ma
rozpocząć się w 2022 roku, co także nie rozwiąże obecnych problemów energetycznych.

Z kolei na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku, północno-macedoński rząd
zaproponował przedłużenie energetycznego stanu kryzysowego o sześć miesięcy, do 9
czerwca 2022 roku. Propozycja ta będzie przedmiotem obrad w parlamencie Macedonii
Północnej.

Kryzys energetyczny wywołuje liczne kontrowersje wśród północno-macedońskiego
społeczeństwa. Mieszkańcy obawiają się, iż wzrost cen energii elektrycznej i jej niedobór
przełożą się na szok cenowy w nadchodzącym, 2022 roku. Co więcej, na mocy
rozporządzenia odnoszącego się do kryzysu energetycznego, przy braku wystarczającej
ilości elektryczności, należy wprowadzić limity zużycia prądu przy oświetlaniu ulic czy zakaz
wykorzystania elektryczności do ogrzewania pomieszczeń służbowych.

Ogólnokrajowy kryzys w dostawie energii elektrycznej, jest jednym z wydarzeń, które
wpływają na destabilizację sytuacji polityczno-gospodarczej w Macedonii Północnej, obok
walki ze skutkami pandemii COVID i kryzysem politycznym. Ten ostatni czynnik jest o tyle
istotny, iż premier Zaew odłożył swoją dymisję na późniejszy czas (którą ogłosił 30
października, w związku z trudnością w utrzymaniu rządu większościowego), aby
ustabilizować sytuację polityczno-gospodarczą w kraju (poprzez zapewnienie większości w
parlamencie i przezwyciężenie kryzysu energetycznego).

Region Afryki i
Bliskiego Wschodu
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ERDOGANOMIKA– TURECKA
SPECYFIKA WALKI Z INFLACJĄ
W październiku 2021 r. wartość tureckiej liry (TRY) względem dolara amerykańskiego
osiągnęła nowe minima – za 1 USD trzeba było zapłacić nawet 9,83 TRY. Oznacza to, że w
ciągu ostatniej dekady był to spadek względem dolara o ponad 80%. Co więcej, oficjalny
odczyt inflacji CPI wyniósł 19,89% w skali roku (czterokrotność celu inflacyjnego), w co
jednak trudno jest większości Turków uwierzyć.

Wpływ na obecne nagłe tąpnięcie wartości tureckiej waluty miała zwłaszcza kontrowersyjna
decyzja prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana (RTE) uznająca ambasadorów 10 państw
zachodnich (w tym 7 krajów NATO, m.in. USA) za personae non gratae i wzywająca tureckie
MSZ do ich wydalenia z kraju. Dyplomaci 18 października br. w oficjalnym oświadczeniu
ponaglili Turcję, by wypuszczono z aresztu filantropa i działacza politycznego Osmana
Kavalę zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2019 r. ETPCz oczyścił
go wówczas z zarzutów organizacji i finansowania protestów w stambulskim parku Gezi z
2013 r., które według RTE miały na celu obalenie rządu, i uznał jego dalsze przetrzymywanie
za próbę uciszenia opozycji. Kavala pozostaje w areszcie od czterech lat również w związku z
oskarżeniem o powiązania z organizatorami puczu w lipcu 2016 r.

Jednak wieloletni trend spadku zaufania do liry i w konsekwencji jej deprecjacji ma podstawy
także w niekonwencjonalnej polityce gospodarczej zwanej od nazwiska prezydenta
erdoganomiką. Opiera się ona m.in. na założeniu, że stopy procentowe (a zatem zysk z
odsetek od kapitału) jako takie są niepożądane z punktu widzenia islamu – co ma wywodzić
się z zasady zakazującej lichwy (ar. ribā) – oraz że ich podwyższanie powoduje wzrost inflacji.
W środowisku ekonomistów panuje konsensus mówiący o dokładnie odwrotnej korelacji –
podnoszenie stóp procentowych obniża inflację, ponieważ m.in. ogranicza akcję kredytową i
hamuje tempo cyrkulacji pieniądza, a przez to studzi gospodarkę. Wyższe stopy zwiększają
atrakcyjność obligacji denominowanych w danej walucie, przez co popyt na nią może rosnąć
– a zatem i jej cena względem innych walut. Tymczasem 21 października br. Bank Centralny
Republiki Tureckiej (TCMB) przeprowadził kolejną już obniżkę stóp z 18% do 16%.
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Od 2002 r. w trakcie pierwszej dekady rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP)
polityka obniżania stóp przynosiła efekty pobudzając akcję kredytową, a stabilność
polityczna sprzyjała napływowi zagranicznego kapitału. Dzięki temu poziom inwestycji rósł,
co z kolei przekładało się pozytywnie na wzrost PKB. Rok 2013 naznaczony protestami w
Gezi oraz aferami korupcyjnymi zachwiał jednak zaufaniem inwestorów. Rosnący
autorytaryzm Erdoğana, represje wobec opozycji, zbrojna rozprawa z Partią Pracujących
Kurdystanu (PKK), zaangażowanie w konflikt w Syrii, kryzys migracyjny, spory z NATO m.in. w
kwestii zakupu uzbrojenia od Rosji (system S-400) – wszystko to oddalało Turcję od Zachodu
i wpływało negatywnie na klimat inwestycyjny oraz wyniki gospodarcze, na które
erdoganomika przestała być receptą.

W obecnej sytuacji polityczno-ekonomicznego sprzężenia prezydent Turcji stał się
zakładnikiem sondaży i musi walczyć o utrzymanie przywództwa. Wiele badań opinii
publicznej wskazuje bowiem na przewagę politycznych oponentów, zwłaszcza burmistrzów
Stambułu Ekrema İmamoğlu oraz Ankary Mansura Yavaşa, a także na możliwość odsunięcia
rządzącej AKP od władzy – oczywiście przy założeniu, że następne łączone wybory
prezydenckie i parlamentarne w 2023 r. odbędą się według standardów demokratycznych,
co już wcześniej budziło poważne zastrzeżenia. RTE jest zatem zmuszony do konsekwentnej
presji na bank centralny, by ten wciąż obniżał stopy procentowe. Ma to na celu m.in.
ochronę zadłużonych obywateli przed podwyżką rat kredytów, a to właśnie gorzej
sytuowana ekonomicznie warstwa społeczeństwa jest lwią częścią elektoratu AKP. Ma to
również krótkoterminowo pomóc tureckiemu eksportowi i podtrzymać tempo gospodarcze,
by móc chwalić się niepohamowanym wzrostem PKB, a przez to odciągnąć uwagę wyborców
od problemów AKP.
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TCMB, jak każdy poważny bank centralny, w teorii powinien działać niezależnie od rządu.
Dotychczasowi prezesi w większości starali się lawirować między lojalnością wobec RTE a
wiernością ekonomicznej ortodoksji poprzez utrzymywanie stóp na niezmienionym
poziomie lub maksymalne rozwlekanie w czasie ich (wymuszanych) obniżek. Wszelkie próby
autonomii i podwyżek w dekadzie taniejącej liry kończyły się dymisją – od 2019 r. Erdoğan
zwolnił trzech prezesów TCMB.

Ostatnia prosta do łączonych wyborów w czerwcu 2023 r. pokaże, czy obecny prezes banku
Şahap Kavcıoğlu okiełzna galopujący wzrost cen, na którym najdotkliwiej cierpi elektorat
AKP, torując tym samym drogę do kolejnego zwycięstwa Erdoğana. Można jednak w to
wątpić; podobnie jak jego poprzednicy Kavcıoğlu rozpoczął kadencję od pożądanego przez
prezydenta stwierdzenia, że „Bank centralny nie powinien nalegać na politykę wysokich stóp (…)
ponieważ podwyżka niebezpośrednio doprowadzi do wzrostu inflacji”.
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IZRAEL ADAPTUJE NOWĄ
STRATEGIĘ OBRONY
MICHAŁ STEFANOWSKI
Pod koniec października premier Izraela Naftali Bennett zapowiedział realizację nowego
systemu strategii bezpieczeństwa, mającego zagwarantować ochronę przed działaniami
destabilizującymi Islamskiej Republiki Iranu w regionie. Ma to związek z nasileniem
aktywności Hezbollahu i Hamasu w sąsiedztwie Izraela, najnowszymi doniesieniami o
zwiększeniu produkcji wzbogaconego uranu w Iranie, a także powrotem do negocjacji nad
JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), czyli porozumieniem nuklearnym z Iranem.

Ostatnie

dwa

lata

były

wyjątkowo

intensywne

w

rywalizacji

irańsko-izraelskiej.

Zamordowany został generał Qasem Soleimani oraz przewodniczący S.P.N.D oraz projektu
AMAD Mohsen Fakhrizadeh. Skutecznie zneutralizowane zostało przez Mossad także
zagrożenie związane z irańskim kompleksem nuklearnym w Natanz. Z drugiej strony
proirańskie siły Huti przeprowadziły kontrofensywę w Marib, a Hezbollah w Libanie grozi
wszczęciem wojny domowej i pręży muskuły głosząc siłę organizacji wynoszącą 100 tysięcy
bojowników. Nowy premier Izraela Naftali Bennett określił to co dzieje się teraz na Bliskim
Wschodzie jako „nową Zimną Wojnę”. W związku z tym przy kreowaniu nowego systemu
bezpieczeństwa możemy znaleźć serię odwołań do SDI Reagana z 1983 roku (powszechnie
znanej jako „Star Wars”). Bennett zapowiada w swoich działaniach bezwzględność. Możemy
od niego usłyszeć, że „Iran to zgniły reżim, który rozbudowuje swój program nuklearny, a nie
potrafi dostarczyć swoim obywatelom czystej wody”. Wedle nowej strategii Izrael ma
dołożyć wszelkich starań, żeby modernizować IDF w takim stopniu, żeby Iran w pewnym
momencie nie mógł nadążyć za wyścigiem zbrojeń i odpuścił program nuklearny (tak, jak
Związek Radziecki przegrał wyścig zbrojeń z USA). Naftali Bennett twierdzi, że taka strategia
jest dużo bardziej skuteczna niż JCPOA, czy próby ustanowienia Bliskiego Wschodu strefą
bezatomową. W rozumieniu premiera Izraela obie te inicjatywy poza pustymi deklaracjami
nie zapewniają w żadnym stopniu bezpieczeństwa w regionie, ponieważ MAEA
(Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej) nie jest w stanie przeprowadzić rzetelnej
analizy potencjału nuklearnego Iranu. Ma to wynikać z nieufności do irańskiego rządu.
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Taka sytuacja miała miejsce między innymi w 2017, gdy minister spraw zagranicznych Iranu
Javad Zarif gwarantował, że Iran nie pracuje nad programem nuklearnym i nie uwzględnia
energii atomowej w swoim bezpieczeństwie narodowym. Po śledztwie Mossadu w tym
samym roku okazało się, że w dystrykcie Shorabad prowadzone były badania nad
wzbogaconym uranem. Podobnych historii było więcej, co doprowadziło do tego, że Stany
Zjednoczone wycofały się z JCPOA za prezydentury Donalda Trumpa. Nie powróciły do niej
nadal mimo, że obecny prezydent Joe Biden i Sekretarz Stanu Antony Blinken byli w 2015
roku jednymi z inicjatorów porozumienia. „Chciałbym powrotu do rozmów z Iranem, ale
obecnie wiąże się z tym zbyt duże ryzyko” argumentuje Blinken. W podobnym tonie Chuck
Schumer, przewodniczący demokratycznej większości w Senacie i kluczowa postać partii
demokratycznej argumentował swój sprzeciw wobec amerykańskiego uczestnictwa w
JCPOA. Dodaje „lepiej utrzymać sankcje USA, wzmocnić oraz egzekwować je wobec Iranu i
podążać wydeptaną ścieżką dyplomacji, ponieważ nie wierzę w to, że Iran w obecnych
warunkach się zmieni”. Podobne nastroje reprezentuje znacząca część amerykańskich
polityków. Gdy w lutym 2021 roku Biden powiedział o możliwości powrotu do JCPOA,
otrzymał z Izby Reprezentantów list od 150 demokratów i 120 republikanów, w którym
odradzają

oni

wznawianie

negocjacji

z

Iranem,

a

także

zagrozili

przełamaniem

prezydenckiego veta wobec decyzji Kongresu. Swoją aktywność w takim przebiegu działań
miało także AIPAC (American Israeli Public Affair Committee), proizraelskie lobby w USA.

Amerykańskiej i izraelskiej retoryki wobec Iranu nie powiela jednak Unia Europejska. To
właśnie Szef Sztabu Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa Enrique Mora (podobnie jak Federica Mogherini w 2015 roku) był jedną z
osób, które zainicjowały powrót do rozmów nad JCPOA jesienią tego roku. Rozmowy
zakończyły się fiaskiem z obawy państw zachodnich (głównie Wielkiej Brytanii) nad
warunkami, jakie stawiał Ali Bagheri, irański negocjator w rozmowach. Uznano je za
nieakceptowalne. Dodatkowo irański rząd ogłosił, że udało się w odpowiedzi na izraelskie
ataki na kompleks Natanz wzbogacić uran do poziomu 60 procent zawartości izotopu 235.
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Izrael w wyścigu zbrojeń i neutralizowaniu zagrożeń ze strony Iranu stawia na technologię.
Państwo to wydaje na badania i rozwój 4.9% swojego PKB (to najwyższy współczynnik na
świecie). Wsparcie technologii w działalności operacyjnej izraelskich służb można już było
odnotować wcześniej. Mohsen Fakhrizadeh został zamordowany poprzez zdalnie kierowany
karabin maszynowy. W uderzeniu na kompleks Natanz z kolei kluczową rolę odegrały drony.
90% uposażenia kompleksu zostało wysadzone poprzez podłożone materiały wybuchowe.
Zinfiltrowano także zakłady TESA (Iran Centrifuge Technology Company).

Do tego w listopadzie 2021 roku były szef wywiadu IDF (Izraelskie Siły Obrony) Amos Yadlin
stwierdził, że Izrael ma obecnie warunki do zaatakowania Iranu i przeprowadzenia
kompleksowej operacji neutralizującej zagrożenie związane z irańskim programem
atomowym. Relacje między tymi dwoma państwami ostatni raz tak zaognione były, gdy
Mahmoud Ahmadinejad groził „zmieceniem Izraela z powierzchni Ziemi”. Z niepokojem
pozostaje nam obserwować postępującą intensyfikację tej „Zimnej Wojny” oraz serię
wzajemnie odstraszających się manewrów i operacji.
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WYBORY W LIBII
PATRYK ŚMIETANKOWSKI

24 grudnia w Libii odbędą się łączone wybory prezydenckie i parlamentarne w Libii Zostały
one zaplanowane na mocy porozumienia zawartego rok temu w Tunezji, osiągniętego przez
dwie zwaśnione strony konfliktu: uznawanym przez społeczność międzynarodową Rządem
Jedności Narodowej (GNA) z siedzibą w Trypolisie i Libijską Armią Narodową (ANL)
dowodzoną przez gen. Khalifę Haftara z Bengazi. Komisja wyborcza tego kraju otworzyła
rejestrację kandydatów, pomimo trwających napięć między parlamentem, naczelną radą
stanu i rządem jedności w kwestii uprawnień i przepisów wyborczych.

Do zawieszenia broni i porozumienia doszło cztery miesiące po ustabilizowaniu się linii
frontu po nieudanej ofensywie sił Haftara na Trypolis. W czerwcu 2020 r siły rządowe z
pomocą Turcji przełamały 14-miesięczne oblężenie. Rozejm zaczął obowiązywać od dnia
jego ogłoszenia. Zakładało ono m.in. opuszczenie Libii przez najemników i zagranicznych
bojowników oraz powstanie wspólnych sił policyjnych. Od 2014 r. w Libii toczyła się bowiem
z różną intensywnością wojna domowa między rywalizującymi ze sobą ośrodkami władzy —
siłami skupionymi wokół Haftara oraz GNA. W konflikcie pośrednio lub bezpośrednio
zaangażowanych jest szereg innych państw. Rząd w Trypolisie wspierany jest m.in. przez
Turcję i Włochy, zaś siły Haftara przez Rosję, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Francję.

Na kilka tygodni przed wyborami najpoważniejszymi kandydatami na prezydenta, jest m.in
obecny Premier Abdul Hamid Dbeibeh. Jego rządowi cofnięto wotum zaufania i sprawuje
obecnie władze jako szef rządu tymczasowego. Kandydat ma duży elektorat wśród
zachodnich plemion i popierają go młodzi ludzie. Od czasu przejęcia władzy poprawił
względnie bezpieczeństwo w Libii, zreformował system edukacji, podniósł pensje
nauczycielom oraz doprowadził do uchwalenia bardzo kontrowersyjnej reformy w sprawie
małżeństw. Za zawierając związku małżeńskiego para ma otrzymywać od państwa 40 tyś.
LYD (około 9 tyś. dolarów). Na ten cel rząd przeznaczył aż miliard libijskich dinarów (około
200 mln dolarów).
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Opozycja krytykowała, że jest to przekupstwo wyborcze, marnotrawienie pieniędzy przez
rząd oraz skrajna nieodpowiedzialność (obawy o nadmierne fałszerstwa, fikcyjne
małżeństwa jest często przytaczana w debacie publicznej). Wśród posłów nie brakowało
głosów krytyki i wzywano parlament do unieważnienia tej reformy – nazywając ją
„niemoralną”. Libijski premier toczy również spór na arenie międzynarodowej, oskarżają
Belgię o próbę przejęcia 14 mld euro w libijskich aktywach zamrożonych przez ONZ od 2011
r., które Rada Bezpieczeństwa umieściła zarządem komisarycznym podczas powstania w
2011 r. przeciwko reżimowi wieloletniego władcy Muammara Kaddafiego, w celu uniknięcia
ewentualnej kradzieży.

Kolejnym kandydatem, który ma duże szanse na zwycięstwo jest Khalif Haftar. Samozwańczy
„główny dowódca libijskiej armii narodowej” w znacznym stopniu przyczynił się do
trwających dekadę zamieszek w Libii po tym, jak przy wsparciu obcych mocarstw
poprowadził ofensywę militarną w celu obalenia uznanego na arenie międzynarodowej
rządu zgody narodowej. Po dojściu do władzy Muammara Kaddafiego w 1969 roku Haftar
pokłócił się ze swoim szefem pod koniec lat 80. i szukał azylu w USA. Haftar pojawił się
ponownie na libijskiej scenie politycznej podczas powstania w 2011 roku, które
doprowadziło do obalenia Kaddafiego i jego śmierci. Przyłączył się do libijskiej opozycji i
uczynił swoją bazą wschodnie miasto Bengazi. Pomimo lutowego porozumienia, które
utorowało drogę rządowi jedności, Haftar nadal działa niezależnie od legalnego rządu i
kieruje uzbrojoną milicją kontrolującą rozległe obszary na wschodzie. Przy Haftarze należy
odnotować również ciekawą informację, którą przekazał znany izraelski dziennikarz Yossi
Melman w Haaretz. Według niej libijski generał miał wysłać syna do Izraela, aby poprosić o
wsparcie polityczne i wojskowe zaznaczając, że gdy wygra wyścig o prezydenturę, to Libia
znormalizuje stosunki z Izraelem, co byłoby przełomowym wydarzeniem dla obu państw.
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Następnym kandydatem, który ma szansę wygrać jest Sajf al-Islam Kaddafi (którego imię
oznacza miecz islamu). Syn wieloletniego przywódcy Muammara Kaddafiego, oficjalnie już
zarejestrował swoją kandydaturę w libijskich wyborach prezydenckich. Przed 2011 r. Sajf był
uważany za prawą rękę swojego ojca i jego potencjalnego następcę. W przeciwieństwie do
dwóch ze swoich braci (Mutasima i Chamisa), Sajf nie wybrał kariery wojskowego. Zamiast
tego zaangażował się w politykę. To właśnie Sajf odpowiadał m.in. za negocjacje z
Amerykanami dotyczące libijskiej broni masowego rażenia, co doprowadziło do odwilży we
wzajemnych relacjach w 2004 r. W 2011 r. Sajf, próbując wydostać się z Libii, wpadł w ręce
rebeliantów z Zintan na południu kraju. W tym czasie Międzynarodowy Trybunał Karny
wydał już za nim list gończy. Ostatecznie jednak Sajf nigdy nie trafił przed MTK. W 2015 r.
sąd w Trypolisie skazał go na karę śmierci, ale rebelianci z Zintan nie wydali go siłom
rządowym. Ostatecznie w 2017 r. wypuścili oni Sajfa i słuch po nim zaginął. Wrócił dopiero w
lipcu 2021 r., gdy udzielił wywiadu dla New York Times’a, w którym zapowiedział że
wystartuje w wyborach prezydenckich.

Kolejni kandydaci mają zdecydowanie mniejszą szansę na zwycięstwo, jednak czterech z
nich warto wymienić, bo mogą sprawić niespodziankę. Fathi Bashagha to były minister
spraw wewnętrznych za rządów GNA. Na początku tego roku bezskutecznie rywalizował też
z Dbeibeh o stanowisko premiera. Bashagha jest czołową i wpływową postacią wojskową i
polityczną w zachodniej Libii. Ali Zaidan w 1980 roku dołączył do Narodowego Frontu
Ocalenia Libii, ruchu, który sprzeciwiał się reżimowi Kaddafiego. Al-Nayed był ambasadorem
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (2011-2016) oraz doradcą ds. bezpieczeństwa
narodowego byłego premiera Abdullaha Al-Thaniego.
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ZAMACH STANU W SUDANIE
AGATA NARUSZEWICZ
Premier Sudanu Abdalla Hamdok, który po wojskowym zamachu stanu z 25 października
przebywał prawie miesiąc w areszcie, ma odzyskać władzę na podstawie porozumienia z
wojskiem i stanąć na czele nowego rządu. Protestujący od miesiąca Sudańczycy oraz partie
polityczne nie zgadzają się na taką decyzję, domagają się całkowitego odsunięcia armii od
władzy. Przebieg puczu i ostatnie wydarzenia pokazują, że dalsza transformacja Sudanu w
państwo demokratyczne wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Tło wydarzeń
Zmiany w Sudanie rozpoczęły się w kwietniu 2019 roku, gdy w efekcie protestów obalony
został dyktator Omar al-Bashir, rządzący nieprzerwanie od trzydziestu lat. Władzę objęła
Tymczasowa Rada Wojskowa, protesty jednak nie ucichły: Sudańczycy domagali się
demokratycznej władzy cywilnej. Wojsko oraz opozycja zgodziły się na kompromis: zawarły
porozumienie o ustanowienie okresu przejściowego, który miał trwać od trzech do czterech
lat. Miał on pomóc w ustabilizowaniu sytuacji w kraju, zakończeniu wszystkich
wewnętrznych wojen oraz przygotowaniu gruntu pod demokratyczne rządy. Na mocy
kompromisu ustanowiono złożoną z cywilów i wojskowych Suwerenną Radę, na której czele
stanął generał Abdel Fattah al-Burhan oraz rząd, któremu przewodził polityk Abdalla
Hamdok. Postanowiono, że wybory odbędą się w 2023 roku, a na ich mocy zostanie
ustanowiony rząd składający się wyłącznie z cywilów. Wojskowi byli zobowiązani do
stopniowego przekazywania całej władzy w Sudanie w ręce polityków cywilnych. Obie strony
spierały się na wielu płaszczyznach, między innymi w kwestii przekazania al-Bashira
Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Eskalację napięć spotęgowała udaremniona 21
września tego roku próba przeprowadzenia puczu. Nastroje w samym kraju też nie były do
końca pozytywne: podwyższał się stopień inflacji, a coraz więcej ludzi było niezadowolonych
z dotychczasowych działań rządu.
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Przebieg puczu
25 października 2021 roku armia sudańska przeprowadziła przewrót, na którego czele stał
przewodniczący Suwerennej Rady i szef sił zbrojnych Sudanu, Abdel Fattah al-Burhan.
Wojskowi ogłosili stan wyjątkowy na terenie całego kraju, zdecydowali o rozwiązaniu rządu i
Suwerennej Rady. Zatrzymano czołowych polityków, takich jak minister przemysłu, minister
informacji, gubernator prowincji, w której znajduje się Chartum. Premier Hamdok, który nie
chciał udzielić wojskowym poparcia, został umieszczony w areszcie domowym. Wezwał
Sudańczyków do przeciwstawienia się organizatorom puczu w pokojowy sposób.

W telewizyjnym wystąpieniu tego samego dnia, al-Burhan zobowiązał się do dokończenia
demokratycznej transformacji Sudanu. Generał oświadczył, że wojsko przejęło władzę, aby
zapobiec wojnie domowej, która miałaby wyniknąć na skutek konfliktów między rządzącymi.
Zaprzeczył, jakoby wydarzenia z 25 października były puczem. Zobowiązał się w imieniu
wojska do doprowadzenia kraju do demokratycznych wyborów w lipcu 2023 roku, a także do
zmienienia konstytucji. W odpowiedzi na wystąpienie al-Burhana, grupy aktywistów wezwały
do marszu przeciwko podważaniu demokracji, rozpoczęły się protesty. W późniejszych
dniach, al-Burhan ogłosił powstanie nowej Rady Suwerennej.

Protesty
Choć dostęp do Internetu został ograniczony (utrudniona była też komunikacja mobilna),
sprzeciwiający się wojskowym Sudańczycy wyszli na ulice miast. Podczas pierwszego
protestu 25 października zginęło siedmiu protestujących, a sto czterdziestu zostało rannych
w wyniku starć ze służbami porządkowymi. Protestujący budowali barykady na ulicach i
podpalali opony. Czołowi aktywiści i liderzy takich partii politycznych jak Sudan People's
Liberation Movement-North czy Sudańska Partia Komunistyczna, a także przedstawiciele
związków zawodowych z The Sudanese Professionals’ Association zachęcali do strajków oraz
tzw. nieposłuszeństwa obywatelskiego. Do strajku przystąpili między innymi pracownicy
Centralnego Banku Sudanu oraz nauczyciele. Protesty odbywały się przez cały miesiąc,
natomiast najkrwawszym wydarzeniem od 25 października okazały się protesty z 17
listopada, gdy siły bezpieczeństwa raniły dziesiątki ludzi i zastrzeliły około czternastu
demonstrantów. Liczba ofiar śmiertelnych w Chartumie podniosła się 17 listopada do
trzydziestu ośmiu, liczba rannych protestujących liczona jest w setkach.
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Porozumienie z 21 listopada
Po prawie miesiącu od zamachu stanu, w niedzielę 21 listopada premier Hamdok zgodził się
na kompromis z armią, podpisując z generałem al-Burhanem porozumienie, które było
transmitowane telewizyjnie. W wydarzeniu uczestniczył też przedstawiciel największej
sudańskiej partii Umma. Na podstawie umowy, Hamdok ma ponownie stanąć na czele
rządu, który będzie odpolityczniony i technokratyczny. Tego typu układ sprawi, że wojskowi
będą mieli większą kontrolę nad sytuacją w kraju. Premier oświadczył, że zdecydował się ten
krok, aby zapobiec rozlewowi krwi Sudańczyków i doprowadzić do ustabilizowania sytuacji w
kraju. Oprócz powyższych kwestii, w porozumieniu Hamdok domagał się wypuszczenia
wszystkich więźniów, schwytanych podczas protestów. Koalicja Forces of Freedom and
Change, która wcześniej wspierała Hamdoka, nie zaakceptowała jego decyzji i odmówiła
udziału w nowym rządzie. Przedstawiciele koalicji oświadczyli, że Hamdok z symbolu ruchu
politycznego przemienił się w marionetkę armii. Podobnego zdania jest większość
protestujących, którzy postrzegają jego zachowanie jako zdradę i domagają się zupełnego
odsunięcia wojskowych od władzy. Niedzielne protesty odbyły się zgodnie z planem, wciąż
planowane są nowe wydarzenia. Sam Hamdok stwierdził 23 listopada w wywiadzie dla CNN,
że nie żałuje podpisania porozumienia z wojskiem, ponieważ zrobił to dla dobra kraju.

Reakcja międzynarodowa
Pucz z 25 października został skrytykowany przez wiele państw oraz organizacji
międzynarodowych. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Liga Państw
Arabskich oraz Unia Afrykańska zaapelowały o powrót do przerwanej transformacji i
uwolnienie zatrzymanych przedstawicieli rządu. Bank Światowy zawiesił pomoc finansową
dla Sudanu, a jego szef David Malpass wyraził zaniepokojenie wydarzeniami. Stany
Zjednoczone również wstrzymały swoją pomoc finansową w wysokości 700 milionów
dolarów, nawołując do przywrócenia wcześniejszego układu sił w kraju. Co ciekawe, kilka dni
przed zamachem stanu, amerykański dyplomata Jeffrey Feltman odwiedził Sudan. Spotkał
się zarówno z przedstawicielami wojska, jak i cywilów. Stany Zjednoczone zaprzeczyły
jednak, jakoby wiedziały o planowanym zamachu. Po najkrwawszych protestach z 17
listopada, Sekretarz Stanu USA Anthony Blinken wyraził na Twitterze swoje poważne
zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w Sudanie. ONZ również skrytykowało zamach
stanu oraz aresztowanie Abdalli Hamdoka i innych polityków. Mimo że wojskowi mają silne
powiązania z Arabią Saudyjską i ZEA, przedstawiciele tych państw również wyrazili swój
niepokój zaistniałą sytuacją.
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W odpowiedzi na krytykę ze strony dyplomatów z różnych państw, wojskowi zdecydowali się
wydalić z kraju co najmniej sześciu ambasadorów (przedstawicieli USA, UE, Francji, Chin,
Kataru, ONZ). Porozumienie podpisane 21 listopada uspokoiło przedstawicieli wielu państw i
organizacji (na przykład USA, ONZ), którzy wzywali do ustabilizowania sytuacji w kraju i
uwolnienia więźniów. Sytuacja jednak wciąż się rozwija i nie jest pewne, jakie będą dalsze
międzynarodowe reakcje na wydarzenia w Sudanie.

Przyszłość
Na dzień dzisiejszy (26 listopada, miesiąc po zamachu stanu), organizowane są wciąż nowe
marsze. 21 listopada protesty odbyły się w wielu sudańskich miastach: nie tylko w prowincji
Chartum, ale też w prowincjach takich jak Darfur Północny, Nil Biały, Prowincja Morza
Czerwonego, Kassala. Marsze z 25 listopada również zakończyły się dużą liczbą rannych
(szczególnie w Omdurmanie). Protestujący nie zamierzają przerwać swoich protestów z
powodu powrotu do władzy Hamdoka, gdyż są przeciwni pozostawieniu przy władzy
wojskowych. Należy pamiętać, że wojskowi walczą obecnie nie tylko o władzę w Sudanie.
Wraz z obaleniem dyktatora al-Bashira w 2019 roku, pojawiła się dyskusja związana z
wysłaniem go do Międzynarodowego Trybunału Karnego, aby odpowiedział za zbrodnie
wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, których dopuścił się w Darfurze. Jeśli zostałby
skazany za te zbrodnie w Hadze, wielu z wojskowych, którzy wypełniali wtedy jego rozkazy (z
generałem

Al-Burhanem

na

czele)

również

mogłoby

zostać

pociągniętych

do

odpowiedzialności. Pucz przerwał proces demokratyzacji Sudanu i wprowadzania reform
gospodarczych. Brak poparcia ze strony protestujących i polityków dla Hamdoka (który
uważany jest przez nich za zdrajcę rewolucji) czyni sytuację jeszcze bardziej niepewną. Nie
wiadomo bowiem, czy uda się zrealizować plany związane z powstaniem technokratycznego
rządu Hamdoka, a jeśli tak: to ile władzy zamierza przekazać cywilom wojsko.
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WOJNA DOMOWA W ETIOPII
STANISŁAW KOPYTA

Co spowodowało plemienny konflikt, który może zakończyć istnienie najstarszego
suwerennego państwa w Afryce?

4 listopada 2020 roku premier Etiopii oraz laureat Pokojowej Nagrody Nobla Abiy Ahmed
zarządził operację zbrojną przeciwko Tigrajskiemu Ludowemu Frontowi Wyzwolenia.
Rozpoczęło to trwającą do dziś wojnę domową, podczas której ujście znajdują tarcia,
narastające w kraju od ostatnich 30 lat.

Jak to wszystko się zaczęło? Aby zrozumieć historię współczesnej Etiopii warto cofnąć się do
1991 roku, kiedy Etiopski Ludowo-Rewolucyjny Front Demokratyczny obalił dyktaturę
wojskową Mengystu Hajle Mariama, rządzącego krajem od 1977 roku. Przez następne 27 lat,
aż do zamieszek w 2016 roku i zmiany władzy w 2018 roku, Etiopią rządziła koalicja pięciu
partii, zdominowana przez Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia. W 2016 roku, w wyniku
narastającego niezadowolenia dwóch największych grup etnicznych w kraju – Amharów i
Oromo, wprowadzono stan wyjątkowy. W 2018 roku koalicja rządząca powołała na
stanowisko

premiera

Abiya

Ahmeda,

Zielonoświątkowca

z

mieszanej

rodziny

MuzułmańskoChrześcijańskiej – człowieka który miał zaprowadzić pokój. Nowy premier w
lipcu 2018 roku podpisał porozumienie z prezydentem Erytrei, dzięki któremu możliwe było
ponowne nawiązanie relacji dyplomatycznych i zaprowadzenie pokoju w regionie. Między
innymi za tę decyzję premier Abiy otrzymał w październiku 2019 roku Pokojową Nagrodę
Nobla.
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Nie wszyscy jednak byli zadowoleni z zachodzących zmian. Jedną z tych grup byli Tigrajczycy.
Stanowią oni pomiędzy 6 a 7% populacji kraju, jednakże aż do 2018 roku mieli ogromny
wpływ na jego politykę wewnętrzną i zewnętrzną, przede wszystkim piastując wiele istotnych
stanowisk w armii. Podczas wyboru Abiya Ahmeda Tigrajski Ludowy Front Wyzwolenia został
odsunięty od koalicji rządzącej, której wcześniej nieformalnie przewodził, zachowując władzę
jedynie w swoim regionie. Nowa koalicja rządząca została połączona przez premiera w Partię
Dobrobytu.

Powodem który ostatecznie przeważył o wojnie domowej były wybory, które z powodu
pandemii COVID-19 zostały przeniesione z sierpnia 2020 roku na bliżej nieokreśloną datę w
2021 roku. Wybory w regionie Tigraj odbyły się we wrześniu 2020 roku i zostały uznane za
nielegalne przez rząd centralny. Przywódców regionu niepokoiło także zacieśnianie
współpracy z Erytreą, która leży na północ od regionu Tigraj i od dawna jest uznawana przez
lokalny rząd za wroga.
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""Wojna domowa w Etiopii."
https://www.bbc.com/news/world-africa-54964378
https://www.defence24.pl/etiopia-ofensywa-rebeliantow-i-stan-wyjatkowy
https://www.nytimes.com/article/ethiopia-tigray-conflict-explained.html
https://www.jstor.org/stable/161741?origin=JSTOR-pdf
https://www.defence24.pl/wojna-totalna-w-etiopii-analiza
ZDJĘCIA: CANVA.COM

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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