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WYBORY
SAMORZĄDOWE
WE WŁOSZECH
ANNA PYREK
W niedzielę 3 października i poniedziałek 4 października Włosi udali
się do urn, by głosować na około 1200 burmistrzów, podczas wyborów
samorządowych. Według poniedziałkowych prognoz centrolewicowi
kandydaci są gotowi do zwycięstwa w kilku dużych miastach do
zgarnięcia. Ale w wielu wyścigach, w których żaden kandydat nie
wygrał od razu, w tym w Rzymie i Turynie, za dwa tygodnie będzie
trzeba przeprowadzić drugą turę głosowania.
Ruch Pięciu Gwiazd
Kandydaci centrolewicy mają szansę wygrać duże włoskie miasta w
lokalnych wyborach, jak wynika z poniedziałkowych analiz, a
urzędująca burmistrz Rzymu Virginia Raggi z Ruchu Pięciu Gwiazd
najpewniej poniesie porażkę.
Upadek Ruchu Pięciu Gwiazd, który ogromne poparcie zyskał w 2016
roku, ale które to poparcie ostatnio spadło, trwał nadal, gdy partia
przegrała w Rzymie i Turynie. W tym ostatnim kandydat Pięciu Gwiazd
ma zdobyć zaledwie 10 procent głosów, a gorzej było w Mediolanie,
gdzie Ruch może otrzymać tylko 3 procent głosów.
Dla lidera partii Giuseppe Conte, byłego premiera, który przejął partię
w sierpniu, był to katastrofalny debiut. Conte w poniedziałek był w
trybie ograniczania szkód, twierdząc, że zmiany, które wprowadził od
przejęcia władzy, jeszcze nie weszły w życie. Dobrą wiadomością dla
Pięciu Gwiazd jest fakt, że gdy połączyło siły z Demokratami, w tym w
Bolonii i Neapolu, zakończyło się to sukcesem. Conte i Letta z
zadowoleniem przyjęli wspólne wyniki i zasugerowali, że dalsza
współpraca jest możliwa w drugiej turze.
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Co również istotne analitycy twierdzą, że wyniki nie będą miały natychmiastowego
wpływu dla stabilności rządu jedności narodowej premiera Mario Draghiego, którego
przywództwo pozostaje niekwestionowane, z poparciem bliskim 70 procent.

Sukces Demokratów, osłabiona prawica
Centrolewicowi Demokraci odnieśli już zwycięstwo w Bolonii, a Mediolan i Neapol mają
trafić do kandydatów wspieranych przez centrolewicę i faworytów Demokratów. W
drugiej turze podobny scenariusz ma rozegrać się także w Rzymie i Turynie. Lider
Demokratów Enrico Letta, który jest na dobrej drodze do wygrania wyborów
uzupełniających w Sienie, które pozwolą mu wrócić do parlamentu narodowego,
powiedział, że głosowanie było „wielkim sukcesem” dla PD i „zwycięstwem Europy”.
Tymczasem, chociaż prawicowa grupa składająca się z Ligi Salviniego, Forza Italia Silvio
Berlusconiego i Brothers of Italy Giorgie’go Meloni prawdopodobnie przegrają w pięciu
największych miastach, spodziewano się tego i prawica radzi sobie lepiej w mniejszych
miejscowościach. Prawicowe ugrupowania wciąż mają szanse aby wygrać kolejne wybory
krajowe, które muszą odbyć się do 2023 roku. Partie prawdopodobnie będą miały również
więcej burmistrzów niż wynika to z dotychczasowych obliczeń, w tym wygrane w Trieście
i w wyborach regionalnych w Kalabrii. W Rzymie prawicowy kandydat Enrico Michetti jest
na dobrej drodze do zdobycia pierwszego miejsca w pierwszej turze, ale oczekuje się, że w
drugiej turze przegra z byłym ministrem finansów Roberto Gualtierim.
Źródła:
https://www.reuters.com/world/europe/centre-left-seen-winning-main-cities-italian-mayoral-elections-exit-poll-2021-10-04/
https://www.politico.eu/article/italy-local-elections-takeaways-rome-milan-bologna-mario-draghi-pd-5stars-league/
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Sytuacja w
Hiszpanii
ANNA PYREK

Kryzys

wywołany

przez

koronawirusa przewrócił do góry
nogami większość ze światowych
gospodarek. Tysiące osób straciło
pracę i w dalszym ciągu stara się
wiązać koniec z końcem. Jednak są
też takie miejsca na świecie, w tym
w Europie, w których możemy
zaobserwować pewien fenomen.
Mianowicie

sytuacja,

w

której

rosnące bezrobocie łączy się z
brakiem

osób

chętnych

do

świadczenia pracy.
Gospodarka oparta na turystyce
Jednym z przyczyn kryzysu na
Półwyspie Iberyjskim jest fakt, że
gospodarka Hiszpanii opiera się w
dużej

mierze

przyczyn

na

turystyce.

oczywistych

Z

podczas

pandemii ten sektor był w stanie
zamrożenia - nawet dzisiaj, po
ponownym otwarciu granic nie
jest w formie sprzed pandemii.

W tym momencie w sektorze usług braki
są o 63 proc. wyższe niż rok temu, a
dotyka to najbardziej sektora hotelarskogastronomicznego,
transporcie.

rolnictwie

Pandemia

oraz

w

wstrzymała

również migrację pracowników, a co za
tym idzie, młodzi ludzie nie wyjeżdżają
już

tak

chętnie

restauracji
stanowili

czy

do
na

sporą

pracy

zbiór

część

m.in.

owoców,

do
a

zatrudnionych

zwłaszcza w okresie letnim. Lecz nie tylko
ich

brakuje,

generalnie

oczywiście

przestali

pracownicy

migrować

tak

chętnie, ponieważ nie mają też często
możliwości w związku z restrykcjami
wprowadzonymi
ojczystego
Hiszpanii

w

stosunku

państwa.
nastąpiła

W

również

do

ich

przypadku
relokacja

pracowników do sektorów sanitarnych,
które najbardziej w czasach pandemii
potrzebowały dodatkowych rąk do pracy
i pomocy.
Problem strukturalny
Na całym świecie coraz większy nacisk kładzie się na zmiany
klimatyczne. W związku z tym następuje etap transformacji
ekologicznej i cyfryzacji, dlatego potrzebni są pracownicy o
pewnym rodzaju kompetencji, a takich w Hiszpanii niestety
brakuje. “Dochodzi do dwóch zjawisk: rośnie liczba wakatów, a
także bezrobotnych, którzy nie nadają się do zajęcia tworzonych
nowych

miejsc

pracy.

Następuje

więc

bezprecedensowa

sytuacja wysokiego bezrobocia i wzrostu wakatów przez
niedopasowanie podaży i popytu na rynku pracy – stwierdził „El
Confidencial”.
Ninis
Na kolejne ciekawe zagadnienie zwraca uwagę gazeta El Pais
“Hiszpania

nadal

jest

jednym

z

krajów

europejskich

o

najwyższym odsetku osób w wieku od 18 do 24 lat, które nie
pracują, nie kształcą się ani nie szkolą – grupa znana w Hiszpanii
jako NEETS lub ninis, (hiszp. ni estudia ni trabaja). Łącznie 19,9%
młodzieży znalazło się w tej kategorii w 2020 r., wynika z raportu
Education at a Glance 2021, przedstawionego w czwartek 16
września przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD). Jedynie Włochy z 24,8% odnotowały wyższy odsetek
młodych ludzi, którzy nie pracują ani nie uczą się. Grecja z 19,3%
uplasowała się na trzecim miejscu.”
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Przyczyn tej sytuacji specjaliści doszukują się między innymi w samej pandemii, podczas której, nie
wszyscy młodzi ludzie mieli możliwość zdalnej nauki lub nie odnalazło się w tym systemie.
Kolejną kwestią jest ogromna polaryzacja na rynku pracy w Hiszpanii. Jak stwierdza Nacho
Sequeira, dyrektor zarządzający Fundación Exit (Fundacja Exit), której celem jest pomoc słabszym
młodym ludziom w poszukiwaniu pracy: „Pandemia zniszczyła wiele miejsc pracy, do których młodzi
ludzie mogą łatwo uzyskać dostęp bez konieczności szkolenia, szczególnie w sektorze usług”, “Rynek
pracy jest bardzo spolaryzowany. Znajdują się w nim osoby wysoko wykwalifikowane w takich
sektorach jak technologia, natomiast osoby w trudniejszej sytuacji skazane są na pracę tymczasową i
na ciągłe jej zmienianie. To nasiliło się wraz z pandemią”.
Wskaźnik NEETS rozróżnia również osoby bezrobotne nieaktywne oraz takie, które aktywnie poszukują
pracy. W Hiszpanii, podobnie jak w innych państwach, w których takie badania zostały przeprowadzone przez
OECD, około 42% mężczyzn zaliczających się do NEETS aktywnie poszukują pracy, natomiast ok. 50 % kobiet
jest nieaktywnych. Wynika to między innymi z faktu, że duży odsetek tych kobiet opiekuje się dziećmi lub
starszymi osobami z rodziny, które tej pomocy potrzeb
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Jednak dopiero kolejny rok, po pandemii, z łatwiejszym dostępem do edukacji i świadomością, że potrzebne są
zmiany pokażą czy stan opisany powyżej pogorszy się czy też gospodarka i zatrudnienie w Hiszpanii nabiorą tempa
zgodnie z potrzebami obywateli.
Źródła:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/W-Hiszpanii-brakuje-pracownikow-choc-bezrobocie-siega-16-proc-8199633.html
https://english.elpais.com/society/2021-09-17/spain-has-second-highest-percentage-of-young-people-who-neither-work-nor-study-in-eu.html

KRYZYS PALIWOWY W
WIELKIEJ BRYTANII
BARTŁOMIEJ FISZER
Brak kierowców ciężarówek w Wielkiej Brytanii
spowodował problemy z zaopatrzeniem stacji
benzynowych i sieci handlu detalicznego. Według
przedstawicieli branży transportowej w Wielkiej
Brytanii brakuje ok. 100 tys. kierowców
ciężarówek. Po brexicie z Wysp wyjechało ok. 25
tys. kierowców, a pandemia Covid-19 na niemal
rok wstrzymała proces uzyskiwania kwalifikacji
przez nowych pracowników branży transportowej.
Rząd brytyjski i koncerny naftowe zapewniają, że
nie ma powodu do paniki oraz że zapasy benzyny i
oleju napędowego są wystarczające. Dodają
jednak, że brak kierowców cystern utrudnia
transport paliw z rafinerii do stacji benzynowych.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację rząd
zaangażował ponad 200 żołnierzy, w tym 100
kierowców, w pomoc dotyczącą dystrybucji paliwa
na stacje benzynowe. Takie rozwiązanie to efekt
zaplanowanej kilka lat temu na wypadek
bezumownego brexitu "Operacji Escalin". Zakłada
ona użycie do transportu benzyny po terenie kraju
80 wojskowych cystern.

Reuters, powołując się na dane Petrol Retailers
Association, organizacji skupiającej 5 tys.
właścicieli małych i średnich stacji benzynowych,
podał, że na około 22 proc. stacji w Londynie i w
południowo-wschodniej Anglii nadal nie ma paliwa.
Dyrektor wykonawczy organizacji Gordon Balmer
dodał, że powrót do normy może zająć od tygodnia
do 10 dni. Minister finansów Rishi Sunak
powiedział, że w okresie przedświątecznym mogą
nastąpić pewne braki. Polityk zapewnił, że rząd
stara się załagodzić problem. Wcześniej premier
Boris Johnson nie wykluczył takiej sytuacji
wskazując, że widoczne są zakłócenia w
dostawach.

Podobny problem dotyka także branże rolniczą i
spożywczą. Zerwane łańcuchy dostaw i brak rąk
do pracy przekłada się i na kłopoty z
dostarczaniem produktów do sklepów w
niektórych obszarach kraju, czy wręcz wyrzucanie
żywności, której rolnicy nie są w stanie zebrać.
Tymczasem branże ostrzegają, że w najbliższych
miesiącach może być jeszcze gorzej. CNN
analizuje, że nacisk rządu Wielkiej Brytanii, by po
brexicie odejść od „uzależnienia kraju od taniej i
nisko wykwalifikowanej siły roboczej” i utrudnić
swobodny przepływ osób z kraju i do kraju, daje się
właśnie we znaki.
Źródła:
https://www.wprost.pl/swiat/10503610/kryzys-paliwowy-w-wielkiej-brytaniizolnierze-dostarczaja-paliwo-na-stacje.html
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-brexit/fakty/news-kryzys-paliwowy-wwielkiej-brytanii-rzad-wezwal-wojsko-do-go,nId,5540879#crp_state=1
https://www.wprost.pl/swiat/10498591/brexit-co-dzieje-sie-w-wielkiej-brytaniikolejki-po-paliwo-i-braki-w-sklepach.html
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ZMIANA WŁADZY I
ROZMOWY W NORWEGII
BARTŁOMIEJ FISZER
13 września w Norwegii odbyły się wybory parlamentarne, w których większość zdobyła centrolewica.
Oznacza to koniec rządów centroprawicy pod przywództwem Konserwatystów (Høyre) premier Erny
Solberg (2013–2021). Partia Pracy (Arbeiderpartiet) wygrała co prawda wybory i powróci do władzy po
dwóch kadencjach przerwy, jednak jak dotąd nie poradziła sobie z różnicami, jakie dzielą ją z
potencjalnymi koalicjantami z kwestiach ochrony środowiska i przeciwdziałania nierównościom
społecznym.
Wydobycie i eksport ropy i gazu były jednym z kluczowych tematów kampanii wyborczej. Laburzyści
zapowiadali stopniowe odchodzenie od tych źródeł energii, w przeciwieństwie do Socjalistów, którzy
domagają się bardziej ambitnej polityki. „Nie wydaje nam się, byśmy zdołali zyskać poparcie (koalicjantów
– red.) (…) dla wystarczająco „agresywnej” polityki klimatycznej”, powiedział lider SV Audun Lysbakken,
tłumacząc decyzję ugrupowania o porzuceniu rozmów.
Lider laburzystów i prawdopodobnie przyszły premier Jonas Gahr Støre miał nadzieję, że uda mu się
utworzyć rząd większościowy. Podkreślał, że takie rozwiązanie zapewniłoby Norwegii największą
polityczną przewidywalność. Bez Socjalistów nie będzie to jednak możliwe. „Liczyłem na inny obrót
spraw”, przyznał Støre, cytowany przez agencję Reutera. Dotychczasowa premier Erna Solberg
zapowiedziała, że ustąpi, gdy tylko Støre będzie gotowy do przejęcia władzy. Przewiduje się, że stanie się
to w połowie października.
Støre to polityk z dużym doświadczeniem rządowym i międzynarodowym. Reprezentuje prawe skrzydło
ugrupowania. Kształcił się na paryskim Sciences Po, a w latach dziewięćdziesiątych był urzędnikiem
wysokiego szczebla w kancelariach trzech premierów. Po przerwie na pracę w WHO piastował stanowiska
szefa kancelarii premiera w pierwszym rządzie Stoltenberga (2000–2001) oraz szefa MSZ (2005–2012) i
resortu zdrowia (2012–2013) w jego drugim gabinecie. Jest oficerem marynarki wojennej. Jego rodzina
posiada duży majątek, sam jest multimilionerem.
Źródła:
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-09-17/norwegia-zwyciestwo-centrolewicy
https://tvn24.pl/swiat/norwegia-prognoza-wynikow-w-wyborach-parlamentarnych-wygrywa-opozycyjna-partia-pracy-5412019
https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/norwegia-rzad-mniejszosciowy-socjalisci-centrum-partia-pracy-stoere-ropa-gaz/
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DYMISJA SZEFOWEJ MSZ
HOLANDII
BARTŁOMIEJ FISZER
Izba

niższa

parlamentu

zagranicznych

Sigrid

Holandii

Kaag.

Po

wyraziła
decyzji

wotum
posłów

nieufności
Kaag,

wobec

minister

krytykowana

za

spraw

nieudolnie

przeprowadzoną akcję ewakuacyjną z Afganistanu, zrezygnowała z funkcji. Szefowa dyplomacji
była

ostro

krytykowana

na

krajowej

scenie

politycznej

za

chaotyczną

ewakuację.Niezadowolenie budził fakt, że gdy holenderska ambasada w Afganistanie
kilkukrotnie wysyłała do rządu w Hadze pilne prośby o przygotowanie do ewakuacji personelu z
Kabulu, gabinet długo nie mógł podjąć decyzji, kiedy i w jaki sposób przeprowadzić ewakuację.
Kaag tłumaczyła, że podejmując decyzje, rząd opierał się na „błędnych przesłankach”, ale
podkreśliła, że nie jest jedyną odpowiedzialną osobą za przebieg ewakuacji. Szybkie zwycięstwo
talibów w Afganistanie zaskoczyło wszystkich, „łącznie z samymi talibami”, podkreśliła.
„Izba uznała, że rząd postąpił w sposób nieodpowiedzialny. W takiej sytuacji nie mam innego
wyjścia, jak tylko zmierzyć się z konsekwencjami (decyzji parlamentu – red.)”, stwierdziła w
oficjalnym oświadczeniu. „Minister powinien ustąpić, jeśli jego polityka spotyka się z
dezaprobatą. Dlatego składam rezygnację z funkcji ministra Królestwa Niderlandów”, oznajmiła.
Podziękowała premierowi „za zaufanie”, a pozostałym członkom rządu za „miłą współpracę”.
Poinformowała także, że poprosiła pozostałych ministrów z D66, by nie szli w jej ślady i pozostali
na urzędach. Ponadto zapewniła, że również bez niej resort dyplomacji będzie kontynuował
swoje zaangażowanie w Afganistanie.
Sigrid Kaag jest przewodniczącą partii Demokraci 66, która w trzecim rządzie Marka Rutte
współrządziła z Partią Ludową na rzecz Wolności i Demokracji (VVD), którą kieruje Rutte,
Apelem Chrześcijańsko-Demokratycznym (CDA) i Unią Chrześcijańską (ChristenUnie). D66
zdobyli drugie miejsce po VVD w marcowych wyborach parlamentarnych. Sama Kaag
postrzegana jest jednak jako zacięta rywalka Rutte. Pod koniec maja miało dojść między nimi
do ostrej wymiany zdań na temat konfliktu między Izraelem a Hamasem.
Źródła:
https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/holandia-sigrid-kaag-afganistan-ewakuacja/
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/holandia-krytykowana-ws-ewakuacji-z-afganistanu-szefowa-msz-rezygnuje-po-wotum-nieufnosci-odparlamentu,493690.html

Region
Afryki i Bliskiego
Wschodu

Dziwny sojusz
EWELINA ŚLEDZIEWSKA
Od czasu wybuchu wojny w Syrii, Turcja i

Erdogan natomiast tłumaczył to zwykłą rotacją

Rosja są niekwestowanymi rywalami o wpływy

wojsk. W Libii Rosja udzieliła także wsparcia

na Bliskim Wschodzie. Rywalizacja między

militarnego siłom Khalifa Haftara, w odwrocie

tymi państwami była dość jednoznaczna, aż

do Turcji. Kolejnym przykładem odwrotnej

do 2016 r. kiedy przeprowadzono zamach

polityki zagranicznej obu podmiotów stały się

stanu w kraju znad Bosforu. Liczne represje,

Góry Karabach. Strona turecka bezwzględnie

które ogarnęły wojsko administracje państwo

poparła Azerbejdżan, który chciał wypędzenia

oraz sądownictwo itp. spotkały się z krytyką

Ormian z tamtych terenów. Moskwa zawarła

Zachodu. W wyniku czego Erdogan zaczynał

pakt obronny z Armenią i postrzega region na jej

szukać

południowej flance jako część własnego

sojuszników,

gdzie

indziej

jako

przeciwwagi, czyli Rosji.

podwórka. Putin wynegocjował porozumienie
pokojowe, aby powstrzymać całkowitą klęskę

Jeśli chodzi o to co na pewno dzieli ona kraje

etnicznych sił ormiańskich. Pierwszym natomiast

to konflikty regionalne oraz rywalizacja o

dowodem na współprace był zakup systemy

strefę wpływów. W 2020 w walkach zginęło 34

obrony przeciwrakietowej od Rosji, co

żołnierzy tureckich wysłano do prowincji Idlib

zaniepokoiło NATO, gdzie Turcja stanowi drugą

kolejne posiłki, aby zwiększyć swoje szanse.

armię. Pomimo ostrzeżeń Waszyngtonu

Putin

zakupiono baterie S-400, co skończyło się

zarzucił

byłemu

Imperium

Osmańskiemu podżeganie do kolejnych faz
konfliktu syryjskiego.

sankcjami ze strony USA.
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Erdogan zagregował oburzeniem mówiąc, że nikt nie ma prawa Ankarze niczego
dyktować. Ponadto jest silnie uzależniona od dostaw energetycznych rosyjskiego
gazu, co sprawia, ze musi równoważyć swoją politykę wobec Kremla. Silną kartą
przetargową jest także turystyka ; ok. 7 milionów turystów rosyjskich przyjmuje co
roku Riwiera Turecka, co stanowi 90% PKB, tego co generuje turystyka turecka. Ich
ewentualny brak bardzo odbiłby się na gospodarce.
Podsumowując sojusz rosyjsko-turecki jest oparty w dużej mierze na
gospodarczym aspekcie. Tym bardziej jeśli Turcja ma swoje problemy w relacjach z
USA. Właśnie, dlatego Erdogan musi bardzo balansować w swojej polityce
zagranicznej pomiędzy jej praktycznymi, a ideologicznymi aspektami. Właśnie przez
Rosja jest zarazem wrogiem, jaki sojusznikiem.
Źródło:
Partners or rivals? Russia and Turkey navigate awkward alliance | Middle East News
| Al Jazeera
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FIASKO POLSKO-CZESKICH
NEGOCJACJI
PAWEŁ WRÓBEL
Przypomnijmy: w lutym strona czeska
wniosła skargę przeciwko Polsce w sprawie
rzeczonej
kopalni.
Wnioskowano
o
natychmiastowe wstrzymanie wydobycia
surowca, ze względu na zagrożenie zasobom
wody dla mieszkańców Liberca oraz
zanieczyszczenia
powstające
przy
eksploatacji kopalni. Dwa miesiące później
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
odpowiedział na wniosek Pragi i nakazał
natychmiastowe wstrzymanie wydobycia
węgla w Turowie. Warszawa ogłosiła, że
obiekt wciąż będzie funkcjonować ze
względu na krytyczne znaczenie dla
bezpieczeństwa
energetycznego,
a
równolegle rozpoczęto rozmowy ze stroną
czeską. 20 września TSUE postanowił, że w
związku z kontynuacją wydobycia Polska jest
zobligowana płacić Komisji Europejskiej 500
tys. euro kary dziennie.
30 września zakończyła się 17 runda
negocjacyjna w sprawie kopalni Turów.
Polsko-czeskie rozmowy w Pradze nie
przyniosły oczekiwanego rezultatu, choć
intensywne rozmowy trwały już od czerwca.
Negocjatorzy nie porozumieli się w kwestii
ostatecznego kształtu umowy dotyczącej
kopalni oraz złożonego do TSUE pozwu.
Jak wynika z informacji, do których dotarł
portal Energetyka24, w trakcie rozmów
strona czeska stawiała irracjonalne żądania
(np. zapis mówiący o braku możliwości
wypowiedzenia umowy przez stronę polską),
które
miały
zapobiec
sfinalizowaniu
negocjacji.

Tuż po zakończeniu rozmów Michał Kurtyka minister klimatu i środowiska - zapewniał, że
"przyjechaliśmy do Pragi z bardzo dobrą ofertą,
która zawierała konkretne kwoty i rozwiązania
dla
mieszkańców
Kraju
Libereckiego.
Pozwoliłyby one na długofalowe zażegnanie
sporu z naszymi południowymi sąsiadami, a
także
wzmocniłyby
bezpieczeństwo
ekologiczne w regionie (…). Największym
przegranym dzisiejszej decyzji o odrzuceniu
oferty jest lokalna społeczność po obu stronach
granicy". Wtórował mu obecny w Pradze
wiceminister spraw zagranicznych Paweł
Jabłoński, który podkreślił, że "strona czeska
zaczęła zachowywać się w sposób irracjonalny i
oderwany od rzeczywistości".
Polska Agencja Prasowa przytoczyła również
wypowiedź Richarda Brabeca, czeskiego
ministra środowiska, z której wynika, że sporną
kwestią jest czas obowiązywania umowy.
Brabec miał również nie zgodzić się z oceną
polskich negocjatorów w sprawie eskalacji
czeskich żądań.
Cztery dni po przerwaniu rozmów Marcin
Przydacz, wiceszef MSZ, stwierdził, iż “Na ten
moment nie widzimy sensu dalszych negocjacji z
Czechami w sprawie kopalni Turów, bo one nie
przynoszą żadnego pozytywnego skutku”. Jak
zapewnił “Polska zrobiła absolutnie wszystko,
by wypracować dobre porozumienie”. Polskie
władze sugerują, że ze względów politycznych tj. zbliżających się wyborów parlamentarnych w
Republice Czeskiej - Praga nie jest
zainteresowana
sfinalizowaniem
tego
porozumienia. Wygląda na to, że Warszawa
czeka na gest ze strony Pragi.

Nie wiadomo jeszcze w jakim stopniu na

Wybory

poparcie Babiša i jego partii wpłyną informacje o

Już

za

kilka

dni

odbędą

się

wybory

rzekomym unikaniu podatków przez premiera,

parlamentarne w Czechach. W dniach 8-9

które pojawiły się przed kilkoma dniami w

października

związku z aferą “Pandora Papers”.

nasi

południowi

sąsiedzi

zadecydują o rezultacie starcia między partią

W trakcie kampanii podnoszono również

premiera Andreja Babiša (ANO) oraz dwoma

kwestie transformacji energetycznej i polityki

blokami

liberalno-centrowej

klimatycznej w ramach Unii Europejskiej. Temat

koalicji Piratów i ruchu samorządowców STAN

kopalni Turów nie odegrał istotnej roli w trakcie

oraz centroprawicowego sojuszu SPOLU. Z

kampanii wyborczych rywalizujących

przeprowadzonych

ugrupowań. W opinii analityka Polskiego

opozycyjnymi:

sondaży

wynika,

że

rządząca partia uzyskuje niewielką przewagę

Instytutu Spraw Międzynarodowych Łukasza

poparcia na niecały tydzień przed wyborami.

Ogrodnika ewentualna zmiana układu sił na

Naturalni koalicjanci ANO to partie, których

czeskiej scenie politycznej nie wpłynie znacząco

obecność w parlamencie stoi obecnie pod

na proces negocjacji ze stroną polską.

znakiem

zapytania.

Najbardziej

prawdopodobny scenariusz zakłada rządy
mniejszościowe ANO (samodzielne lub nie),
popierane

przez

przynajmniej

jedno

z

ugrupowań radykalnych (SPD i komuniści),
które cieszą się sympatią prezydenta Zemana.

Źródła:
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2021-09-23/kontrofensywa-babisa-czechy-przedwyborami-parlamentarnymi
https://energetyka24.com/negocjacje-ws-turowa-zerwane-znamy-szczegoly-fiaska-rozmow-komentarz
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wiceszef-MSZ-Negocjacje-z-Czechami-ws-Turowa-nie-przynoszazadnego-skutku-8199062.html
https://www.reuters.com/article/czech-poland-turow-idUSKBN2GQ2H8
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8262016,ekspert-wybory-w-czechachnegocjacje-ws-turowa.html
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Wydarzenia na Bałkanach
KAMIL PTASIŃSKI
Na początku września w starej stolicy Czarnogóry, w Cetinju odbyły się protesty przeciwko
intronizacji przedstawiciela Serbskiej Cerkwii Prawosławnej w Czarnogórze. Na uroczystość
przybył także arcybiskup SCP-Porfiriusz. Część Czarnogórców sprzeciwia się dominacji
Serbskiego Kościoła Prawosławnego nad Czarnogórskim. Od lat niektórzy serbscy
nacjonaliści negują istnienie Czarnogórskiego Kościoła Prawosławnego, który powstał dość
niedawno, bo w 1993 roku. Jego pierwszy Święty Synod odbył się niedługo po odłączeniu
Czarnogóry od Serbii. Dużą część mieszkańców Czarnogóry stanowią Serbowie, a ponad
połowa społeczeństwa należy do Serbskiej Cerkwi Prawosławnej. Protestujący sprzeciwiali
się także domniemanej chęci przyłączenia Czarnogóry do Serbii. Protesty pochwalił
lewicowy prezydent Czarnogóry- Milo Djukanović, zaś potępienie wyraził proserbski
premier małego państwa- Zdravko Krivokapić.
Z powodu nowej decyzji rządu Kosowa o zakazie wjazdu na teren kraju samochodów z
serbską rejestracją i nakazie używania tymczasowych kosowskich rejestracji zaostrzył się
konflikt między Serbią, a Kosowem. Serbscy protestujący zniszczyli kilka urzędów
wydających

tymczasowe

kosowskie

numery

rejestracyjne.

Rząd

Serbii

na

teren

przygraniczny wysłał dodatkowe jednostki wojskowe, liczba żołnierzy NATO/KFOR na
terenie Kosowa została również zwiększona. Tereny przy granicy Serbii i Kosowa odwiedził
minister obrony narodowej w towarzystwie ambasadorem Rosji w Belgradzie. Konflikt
został złagodzony po kompromisie ze strony Serbii. Strona serbska zgodziła się na
używanie tymczasowych naklejek, zamiast wymiany tablic rejestracyjnych. Odblokowano
przejścia graniczne na północy Kosowa.
W Ambasadzie RP w Belgradzie podpisano umowę o wzajemnej współpracy mającej na
celu sfinalizowanie projektu Domu Zdrowia “Doktor Janosz Hadżi” na terenie Serbii. Projekt
ten ma na celu sfinansowanie aparatur medycznych dla osób z problemami układu
oddechowo-krążeniowego, po przebyciu wirusa COVID-19.

9 września, w północno-zachodniej Macedonii Północnej, w mieście
Tetowo doszło do pożaru w szpitalu przeznaczonym dla pacjentów
chorych na COVID. Zginęło około 14 osób, przyczyną pożary jest
najprawdopodobniej wybuch butli z tlenem. Tetowo w dużej części
zamieszkiwane jest przez Albańczyków.
14 listopada w Bułgarii, po raz trzeci zostaną przeprowadzane wybory
parlamentarne oraz po raz pierwszy w tym roku wybory prezydenckie.
Kandydatem centro-liberalnej partii GERB będzie rektor Uniwersytetu
Sofijskiego,

profesor

Anastas

Gerdżikow.

Kandydatem

partii

“Demokratyczna Bułgaria” został Loznan Panow- prezes Naczelnego Sądu
Kasacyjnego. Kandydatem lewicy jest ówczesny prezydent- Rumen Radew,
popierany również przez lidera partii “Jest taki naród” - Slawi Trifonowa.
Po niedawnych wyborach w Albanii powołano nowy rząd, na którego
czele stanął po raz kolejny Edi Rama. Nowy rząd składa się w większości z
posłanek (12/17), co czyni go najbardziej “kobiecym” rządem na świecie.
Źródła:
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/bulgaria-znani-sa-glowni-kandydaci-w-wyborach-prezydenckich,496852.html
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/kosowo-premier-oskarza-serbow-o-prowokacje-rosnie-napiecie-na-balkanach/bz8sdw0
https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/czarnogora-zamieszki-podczas-ingresu-prawoslawnego-arcybiskupa/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnog%C3%B3rski_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Prawos%C5%82awny
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Chiny, Rosja i Korea
Północna jako
zagrożenie dla
cyberbezpieczeństwa
Japonii
WERONIKA WILKANOWSKA
Japoński rząd pod koniec września przyjął
projekt

strategii

bezpieczeństwa

cybernetycznego na najbliższe trzy lata. W
projekcie po raz pierwszy w historii wyraźnie
określono Chiny, Rosję i Koreę Północną jako
kraje będące zagrożeniem dla bezpieczeństwa
Japonii.
Projekt strategii bezpieczeństwa podkreśliła, że
okoliczności

i

napięcia

cyberprzestrzeni

w

geopolityczne

szybkim

tempie

w

mogą

przekształcić się w poważniejszy kryzys, dlatego
Japonia w najbliższych latach powinna postawić
na

bardziej

zaawansowaną

transformację

cyfrową kraju. W strategii, która ma zostać
wkrótce zatwierdzona przez japoński rządz,
stwierdza się również, że Tokio będzie uciekać
się do „twardych środków zaradczych przy
użyciu

wszelkich

dostępnych

skutecznych

środków i możliwości". Miałyby one obejmować
reakcje dyplomatyczne i ściganie karne w
przypadku

pojawienia

się

zagrożeń

dla

cyberbezpieczeństwa. Co więcej, w strategii po
raz

pierwszy

wymieniono

konkretne

kraje,

popierając potrzebę podjęcia rygorystycznych
środków

w

celu

wzmocnienia

obronnych narodu w cyberprzestrzeni.

zdolności
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Japoński raport podkreśla, że tak zwane „kraje zagrożenia", kierujące się duchem rywalizacji
międzypaństwowej i regionalnej, mogą mieć na celu zakłócenie funkcjonowania infrastruktury
krytycznej państwa, próbę kradzieży informacji osobistych i własności intelektualnej, a także
ingerencję w procesy demokratyczne. Chiny w japońskiej strategii cyberbezpieczeństwa zostały
podejrzane o cyberataki w celu kradzieży informacji z firm związanych z przemysłem wojskowym. Z
kolei Rosji zarzucono wywieranie negatywnego wpływu w cyberprzestrzeni dla osiągnięcia celów
wojskowych lub politycznych. Za to Korea Północna została oskarżona o robienie ataków, aby uzyskać
obcą walutę.
Rząd japoński planuje wprowadzić w życie ustawę podstawową, która będzie koncentrować się na
uczynieniu cyberprzestrzeni „wolną, sprawiedliwą i bezpieczną”. Ustawa ta będzie implementować w
prawodawstwo japońskie istniejące prawo międzynarodowe, w tym Kartę Narodów Zjednoczonych,
mające

zastosowanie

w

cyberprzestrzeni

i

zapewniające

odpowiedzialność

w

przypadku

jakichkolwiek zagrożeń z perspektywy spraw międzynarodowych.
Główny Sekretarz Rządu, Katsunobu Kato na briefingu prasowym zwrócił się do członków
Strategicznej Kwatery Głównej ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego o „współpracę z lokalnymi
rządami przy jednoczesnym zwróceniu wystarczającej uwagi na zdobycie zaufania opinii publicznej i
stałe wdrażanie środków określonych w strategii." Katsunobu Kato wskazał również, że Japonia
będzie dążyć do współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa ze swoimi partnerami w ramach
QUAD, czyli Stanami Zjednoczonymi, Australią i Indiami oraz ASEAN, aby zapewnić bezpieczeństwo w
regionie Indo-Pacyfiku i przeciwdziałać chińskiej agresji.
Źródła:
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-names-China-Russia-and-North-Korea-as-cyberspace-threats
https://the-japan-news.com/news/article/0007815536
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/09/27/national/cyber-attacks-measures/
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Kraje Azjatyckie na Zgromadzeniu
Ogólnym ONZ
ANNA PYREK
Jednym z sześciu organów Organizacji Narodów Zjednoczonych jest Zgromadzenie Ogólne,
nazywane również Parlamentem Narodów. I jak co roku, oczy całego świata zwrócone były
na wydarzenia z siedziby ZO.
W dniach 20-24 września w Nowym Jorku odbyła się 76.sesja Zgromadzenia Ogólnego
Organizacji

Narodów

Zjednoczonych.

Miała

formę

hybrydową

ze

względu

na

bezpieczeństwo sanitarne. Pomimo to podczas tegorocznej sesji poruszono wiele istotnych
kwestii. Bardzo dużą część ZO stanowiły rozmowy o przyszłości naszej planety, klimacie i
potrzebie podniesienia się po pandemii COVID-19, która miała ogromny wpływ na
stabilizację sytuacji na świecie. „Jesteśmy na skraju przepaści” – powiedział Antonio
Guterres, sekretarz generalny ONZ, na spotkaniu w sali zgromadzeń, po raz pierwszy od
zeszłorocznej zawieszonej z powodu pandemii koronawirusa. sesji stacjonarnej „Stawiamy
czoła największej kaskadzie kryzysów w naszym życiu”. Ostrzegając przed napięciami
między supermocarstwami – Stanami Zjednoczonymi i Chinami, powiedział: „Nie da się
sprostać dramatycznym wyzwaniom gospodarczym i rozwojowym, podczas gdy dwie
największe gospodarki świata są ze sobą w konflikcie”. Wśród ważnych nieobecnych można
wymienić prezydenta Chin, Rosji czy Francji.
Korea Północna "ma pełne prawo" do używania broni
Podczas swojego przemówienia ambasador Korei Północnej Kim Song oświadczył, iż nikt
nie może zabronić państwom wyposażonym w pociski nuklearne do testowania swojej
broni. Ma to, według niego, służyć jedynie zapewnienia bezpieczeństwa jego kraju. Co
istotne jego wystąpienie miało miejsce niedługo po informacji od władz Korei Południowej
o tym, że Północna wystrzeliła "niezidentyfikowany obiekt", u jej wschodniego wybrzeża. Na
nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego rząd Korei Południowej
wyraził ubolewanie z powodu tego, co nazwał „odpaleniem rakiet krótkiego zasięgu w
czasie, gdy stabilność polityczna na Półwyspie Koreańskim jest niezwykle istotna".
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Co tak naprawdę zrobi Korea Północna?
Kilka dni po opisanych powyżej wydarzeniach
siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong
Una powiedziała, że jej kraj jest gotów wznowić
rozmowy z Koreą Południową, jeśli zostaną
spełnione pewne warunki. Wskazując, że chce,
aby Seul przekonał Waszyngton do złagodzenia
paraliżujących

sankcji

gospodarczych.

Zaproponowała rozmowy, wspominając o apelu
prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina,
wygłoszonym

w

przemówieniu

na

Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, o polityczną
deklarację zakończenia wojny koreańskiej w
latach 1950-53 jako sposobu na zaprowadzenie
pokoju na półwyspie.
Wydaje się jednak, że pokój nie przyjdzie
szybko,

ponieważ

Stany

Zjednoczone

nie

spieszą się z deklaracjami o zdjęciu sankcji, tak
jak i Korea Południowa nie stara się pomóc
Północnej w tej kwestii, która ostatecznie może
okazać się kartą przetargową.
Wielki nieobecny
Prezydent Chin Xi Jinping nie opuścił granic
swojego kraju od początku pandemii i nie
zamierzał

robić

wyjątku

dla

Organizacji

Narodów Zjednoczonych. Nie jest jasne, czy to
strach przed chorobą, czy obawy o rywali
politycznych w domu, które trzymały Xi, niegdyś
zwykłego podróżnika, w zamknięciu, ale nawet
przez

łącze

poruszenie
Ogólnym.

wideo
na

nadal

tegorocznym

zdołał

wywołać

Zgromadzeniu
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Punktem zapalnym w przemówieniu było oświadczenie, iż Chiny nie będą więcej brać udziału
w budowie zagranicznych kopalni węglowych.
Jest to o tyle istotne, że Chiny są największym publicznym podmiotem finansującym projekty
węglowe na świecie – chociaż to tylko 13 procent wszystkich globalnych inwestycji, z których
reszta jest w większości prywatna.
I ważne jest, że Pekin, który staje się coraz bardziej odporny na wszelkie formy nacisku z
zewnątrz, uznał, że musi to zrobić przed listopadową, główną konferencją klimatyczną ONZ,
COP26, w Glasgow. Regularnie narzekano na rolę Chin w finansowaniu brudnej energii za
granicą, zwłaszcza gdy takie umowy są wrzucane do worka z Inicjatywą Pasa i Szlaku. Jeśli
Chiny martwią się uszczerbkiem na reputacji w tej kwestii, to dobrze wróży to działaniom na
rzecz zmiany klimatu.
I chociaż ten krok może mieć bardzo pozytywne skutki, ważny jest także wpływ samych Chin
na klimat. Chiny są już największym emitentem dwutlenku węgla na świecie i drugim co do
wielkości emitentem w historii. Zgodnie z aktualnym planem pięcioletnim chińskiego rządu,
szczytowe moce węglowe tego kraju mają nastąpić dopiero w 2025 r. – a emisje w 2030 r.
Przepisy dotyczące ochrony środowiska zostały zaostrzone w tym roku – ale w ponurych
czasach dla chińskiej gospodarki mogą jeszcze zostać zmienione, zwłaszcza na poziomie
lokalnym, aby spróbować zwiększyć wskaźniki PKB lub złagodzić rosnące niedobory mocy.
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K-pop na Zgromadzeniu Ogólnym
Południowokoreański zespół BTS tańczył na poniedziałkowej sesji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ, promując globalne cele walki z ubóstwem, nierównością, niesprawiedliwością i
zmianami klimatycznymi.
Siedmioosobowa grupa nakręciła przez weekend teledysk do piosenki „Permission to Dance”
w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Został on wyemitowany podczas wydarzenia na temat
Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Członkowie BTS pojawili się osobiście na wydarzeniu Zgromadzenia Ogólnego,
wprowadzonym przez prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina. Są specjalnymi
wysłannikami prezydenta ONZ ds. przyszłych pokoleń i kultury.
Podzielili się swoimi przemyśleniami i przemyśleniami młodych ludzi na całym świecie na
temat ostatnich dwóch lat i przyszłości, wyrażając swoją frustrację podczas pandemii.
Chwalili odporność młodzieży, mówiąc, że nie są „straconym pokoleniem COVID-19".
Źródła:
https://foreignpolicy.com/2021/09/28/united-nations-general-assembly-speeches-xi-bidenmodi/
https://www.reuters.com/lifestyle/permission-dance-bts-sing-their-way-through-unitednations-2021-09-20/
https://apnews.com/article/united-nations-general-assembly-united-nations-south-koreamoon-jae-in-north-korea-a3fe0e196f713e4ae20f6d4d42d193e1
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CHINY UBIEGAJĄ SIĘ O
PRZYSTĄPIENIE DO PAKTU
HANDLOWEGO CTPP
WERONIKA WILKANOWSKA

Pekin złożył wniosek o przystąpienie do Comprehensive and Progressive Agreement for TransPacific Partnership (CPTPP), znanego kiedyś pod nazwą Trans-Pacific Partnership (TPP).
Porozumienie to pierwotnie miało przeciwdziałać chińskiej potędze gospodarczej. Teraz Chiny
widzą w nim dla siebie szansę na wzmocnienie pozycji w regionie Azji i Pacyfiku.
Chińska Republika Ludowa w połowie września złożyła wniosek o przystąpienie do
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), czyli umowy
o wolnym handlu podpisanej przez jedenaście krajów regionu Azji i Pacyfiku w 2018 roku.
Gospodarki jedenastu sygnatariuszy stanowią łącznie 13,4 procent światowego produktu
krajowego brutto, czyli około 13,5 biliona dolarów, co czyni CPTPP jednym z największych
obszarów wolnego handlu na świecie pod względem PKB. Zanim umowa została
przekształcona w CPTPP, była znana pod nazwą Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP zostało
sporządzone przez Stany Zjednoczone za czasów prezydenta Baracka Obamy jako kamień
węgielny amerykańskiej polityki „pivot to Asia", mającej na celu przeciwdziałanie regionalnym
wpływom Chin. Po tym, jak następca Obamy, Donald Trump, wycofał USA z TPP w 2017 r.,
pozostali sygnatariusze renegocjowali i zmienili nazwę porozumienia.
Chiński wniosek o przystąpienie do CPTPP jest wynikiem miesięcy zakulisowych dyskusji po
tym, jak prezydent Xi Jinping zasygnalizował w 2020 roku, że naród chiński jest zainteresowany
przystąpieniem do porozumienia. Działania podjęte przez ChRL podkreślą coraz bardziej
skomplikowaną sytuację geopolityczną w Azji, gdzie Chiny są dominującą gospodarką i
głównym partnerem handlowym dla wielu krajów, ale również zagrożeniem dla ich
bezpieczeństwa.

Thomas L. Friedman w artykule dla The New York Times zauważa, że wniosek
Pekinu o przystąpienie do CPTPP jest dyplomatycznym odpowiednikiem prośby
Stanów Zjednoczonych o członkostwo w chińskiej inicjatywie handlowoinwestycyjnej "pasa i drogi" w Azji lub wniosku Rosji o członkostwo w nowej
NAFTA. Friedman określa to również jako „złośliwą sztuczkę” ze strony Chin,
która obnaża słabość amerykańskiej polityki zagranicznej wobec Państwa
Środka będącego aktualnie największym wyzwaniem dla USA.
Źródła:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-16/china-formally-applies-to-join-asian-trade-deal-u-sabandoned
https://www.nytimes.com/2021/09/21/opinion/china-biden-australia-tpp.html?referrer=masthead
https://www.dw.com/en/china-applies-to-join-trans-pacific-trade-pact/a-59206350
https://www.bbc.com/news/business58579832#:~:text=China%20has%20applied%20to%20join,UK%20and%20Australia%20was%20unveiled.
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Pakt militarny
AUKUS i jego
znaczenie dla
regionu Azji i
Pacyfiku
BARTOSZ MOŚCICKI
Ogłoszone

w

porozumienie

połowie

września

wojskowe

AUKUS,

zawarte pomiędzy Australią, Wielką
Brytanią i Stanami Zjednoczonymi
stawia sobie za cel przede wszystkim
dokonanie

zakupów

wojskowych

przez rząd w Camberze, wymianę
technologii

oraz

współpracy

pogłębienie

wojskowej

wywiadowczej
partnerami.

pomiędzy
Największy

zdobyła

jednak

wybudowania

i
trzema
rozgłos

zapowiedź

przez

Australię

8

okrętów podwodnych o napędzie
atomowym, których stworzenie ma
wymagać

transferów

zaawansowanych technologii z USA i
Wielkiej

Brytanii.

Jeżeli

Canberra

faktycznie wyposaży się w te statki
znajdzie
liczącym

się

ekskluzywnym,

niespełna

dziesięciu

gronie

państw

członków
dysponujących
okrętami.

w

tego

rodzaju
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Najważniejszą zaletą okrętów podwodnych o napędzie jądrowym jest ich zdolność do
wykonywania długich rejsów bez potrzeby zawijania do portu w celu uzupełnienia paliwa.
Toteż, statek wyruszając z głównej bazy floty podwodnej Australii w bazie Stirling nieopodal
Perth, może szacunkowo pełnić misje na Morzu Południowochińskim przez ponad 3 miesiące.
Podczas gdy okręt o napędzie konwencjonalnym musiałby wracać do portu już po około
dwóch tygodniach. Wybudowanie atomowych okrętów podwodnych sprawi, że flota Australii
znacząco wzmocni swoją obecność na Indo-Pacyfiku. Oznacza to również, że zmienia ona swój
charakter z defensywnego na ofensywny.
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Paradoksalnie jednak zawiązanie tego naturalnie antychińskiego porozumienia
wywołało największe wzburzenie nie w Pekinie lecz w Paryżu. Bowiem już w 2016
roku Francja podpisała z Australią umowę o wartości 90 miliardów dolarów na
sprzedaż 12 okrętów podwodnych o napędzie konwencjonalnym, która w obliczu
zawarcia porozumienia AUKUS została zerwana. W odpowiedzi Paryż wycofał swoich
ambasadorów z Canberry i Waszyngtonu. Oburzenie Francji ma co najmniej dwa
podłoża. Po pierwsze, zerwanie umowy udaremnia realizację wyjątkowo dużego i
lukratywnego kontraktu. Po drugie, i co być może bardziej istotne, Francja poczuła
się zdradzona i ,,wyrugowana” przez bliskich sobie sojuszników, którzy jej kosztem
porozumieli się między sobą. Pogorszenie relacji między Paryżem a Waszyngtonem i
Australią osłabia pozycję Francji w regionie Azji i Oceanii, w którym przebywa około
dwóch milionów obywateli

zamieszkujących

terytoria

zamorskie,

głównie

strategicznie położoną Polinezję Francuską i Nową Kaledonię.
Tak znaczące wzmocnienie armii Australii, jednego z najbliższych sojuszników
Waszyngtonu, nie przeszło również bez echa wśród państw regionu. Rzecznik
Chińskiego Rządu Zhao Lijian stwierdził, że zawarcie AUKUS ,,znacząco osłabia pokój
i stabilność w regionie, przyśpiesza wyścig zbrojeń i podkopuje wysiłki wkładane w
zapobieganie proliferacji broni jądrowej”. Tu należy zaznaczyć, że choć nie ma
dotychczas

mowy

o

wyposażeniu

Australii

w

broń

atomową,

to

paliwo

rozszczepialne używane w reaktorach okrętów podwodnych jest podobne do tego
wykorzystywanego w broni jądrowej.
Nieprzychylnie wobec zapowiedzi Australii, USA i Wielkiej Brytanii wypowiedzieli się
również przedstawiciele Rosji, Indonezji i Malezji. Te dwa ostatnie państwa wyrażają
szczególne zaniepokojenie zaostrzaniem się wyścigu zbrojeń w Azji i lęk przed
zachwianiem się pokoju w regionie.
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Z

zadowoleniem

wiadomości

o

Stany

Zjednoczone,

Wielka

Brytania

i

utworzeniu AUKUS zostały przyjęte w

Australia od dekad pozostawały bliskimi

Tajpej.

Wiceminister

sojusznikami, tworząc chociażby wspólnie

stwierdził,

że

nowy

Tajwanu
sojusz

może

przyczynić się do ,,rozwoju demokracji,
pokoju

i

dobrobytu

Pozytywnie

informacje

regionu”.
te

zostały

przyjęte również w Tokio i Seulu.
Minister Spraw Zagranicznych Japonii
Toshimitsu

Totegi

wyraził

poparcie

z Kanadą i Nową Zelandią porozumienie 5
oczu

skupiające

się

na

współpracy

wywiadowczej. Należy oczekiwać, że wraz
ze wzmagającą się rywalizacją z Chinami,
Waszyngton będzie rozwijał stare i tworzył
nowe

porozumienia

współpracę

z

mające

rozwinąć

sojusznikami.

Niemniej

AUKUS staje się obok QUAD najbardziej

współpracy trzech państw i ich planów

wyraźną oznaką formowania się bloku

wzmocnienia

sojuszników

obecności

w

rozgorzała
możliwościami

swojej

militarnej

regionie.
dyskusja

Mimo

to

Waszyngtonu

chętnych

przeciwstawić się Pekinowi.

nad

ewentualnego

Czytaj więcej/źródła:
https://www.economist.com/briefing/2021/09/25/aukus-reshapes-

wyposażenia się Japonii w atomowe

the-strategic-landscape-of-the-indo-pacific

okręty podwodne oraz relacjami, jakie

alliance-mean-for-southeast-asia/

powinny łączyć AUKUS i grupę QUAD.

https://thediplomat.com/2021/09/what-does-the-new-aukushttps://www.japantimes.co.jp/opinion/2021/09/24/editorials/aukusgood-thing/
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Podróż ministra spraw
zagranicznych Chin po
krajach Azji
Wschodniej
AGATA NARUSZEWICZ
Minister Spraw Zagranicznych ChRL
Wang Yi odbył w dniach 10 września –
15 września oficjalną podróż po krajach
Azji

Wschodniej.

cztery

kraje

Kambodżę,

Obejmowała

azjatyckie:
Singapur

ona

Wietnam,
i

Koreę

Południową. Podczas wizyty, chiński
dyplomata kładł duży nacisk na kwestię
zwalczania pandemii COVID-19 oraz na
podkreślenie

wspólnoty

wszystkich

państw azjatyckich.
Podczas wizyty w Wietnamie Wang Yi
wziął udział w spotkaniu WietnamskoChińskiego Komitetu Sterującego ds.
Bilateralnej Współpracy. Towarzyszył
mu wicepremier Wietnamu Pham Binh
Minh. W Kambodży uczestniczył w
otwarciu

stadionu

narodowego

w

stolicy kraju Phnom Penh, który został
sfinansowany

przez

ChRL.

W

Singapurze spotkał się z premierem
Vivianem Balakrishnanem, a w Korei
Południowej: z prezydentem Moon Jaeinem

oraz

Ministrem

Spraw

Zagranicznych Chung Eui-yongiem.
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Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia staje się

Ma to związek z faktem, że administracja Joe

coraz ważniejszym elementem w amerykańsko-

Bidena rozważa rozszerzenie sojuszu o Koreę

chińskiej rywalizacji o wpływy. Administracja Joe

Południową. Chińczycy uważają natomiast tę

Bidena stara się przekonać kraje azjatyckie do

inicjatywę za relikt zimnowojenny. Wang Yi

szerszej współpracy, tworząc w ten sposób opozycję

przekazał ministrowi Chung Eui-yongowi, że

do Chin, czego przykładem mogła być wizyta

Seul i Pekin są „partnerami, którzy nie mogą się

wiceprezydent USA Kamali Harris w Wietnamie i

rozstać”.

Singapurze w sierpniu tego roku.

W

swoich

kontaktach

z

państwami

Azji

Waszyngton krytykuje politykę Pekinu oraz jego

Wschodniej i Południowo-Wschodniej, chińscy

działania na Morzu Południowochińskim, zachęca też

dyplomaci zwracają również uwagę na kwestie

kraje ściśle uzależnione od Chin finansowo, takie jak

związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 i

Kambodża, do większej niezależności w prowadzeniu

oferują

polityki zagranicznej. ChRL jest obecnie największym

wizyty

inwestorem w tym państwie, a podczas wrześniowej

Wietnamowi 3 miliony szczepionek. Chińskie

wizyty Wang Yi, premier Hun Sen oświadczył, że

media (takie jak Global Times czy CGTN)

Chiny udzielą Kambodży wsparcia finansowego w

przedstawiają podróż Wang Yi jako skuteczny

postaci 272 milionów dolarów. Ponadto, Amerykanie

sposób na wzmocnienie współpracy między

obawiają się, że Chińczycy stworzą swoją bazę

krajami azjatyckimi oraz przeciwstawienie się

wojskową w położonej w Ream na wybrzeżu Zatoki
Tajlandzkiej bazie marynarki wojennej, którą objęli w
dzierżawę w 2019 roku.

szczepionki.
w

Hanoi,

Przykładowo,

Wang

obiecał

podczas
przekazać

Stanom Zjednoczonym, które według opinii
chińskich władz usiłują zdestabilizować region.
Więcej:
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3148806/chinas-top-diplomat-wang-yi-

ChRL również krytykuje swojego geopolitycznego

slams-us-move-south-korea-join

przeciwnika. Podczas wizyty w Korei Południowej,

in-cambodia-singapore/

Wang Yi wyraził się niepochlebnie o Sojuszu

key-stops-chinas-wang-yi-latest-asian

Pięciorga Oczu (Five Eyes, sojusz wywiadowczy

push-for-multilateralism--13EPbjnXAcg/index.html

zrzeszający USA, Australię, Nową Zelandię, Kanadę i
Wielką Brytanię).

https://thediplomat.com/2021/09/chinese-fm-winds-up-southeast-asia-trip-with-stopshttps://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3148278/singapore-and-vietnamhttps://news.cgtn.com/news/2021-09-18/Wang-Yi-ends-SE-Asia-S-Korea-tour-with-a-
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