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Jak zmienia się Ukraina
Jeden z najgorętszych punktów na
politycznej mapie świata znajduje się tuż
za naszą granicą. To Ukraina. W niewielu
miejscach na świecie przeprowadza się
dziś zmiany na podobną skalę, mierząc
się z takimi wyzwaniami jak wojna czy
system oligarchiczny.

Warto ich dzisiaj obserwować, bo są
tam sfery, w których młodzi i energiczni
ludzie potrafili wprowadzić rozwiązania niemal rewolucyjne. Zobaczmy,
jak Ukraińcy radzą sobie ze swoim największym przekleństwem – korupcją,
spójrzmy, co robią w sprawie budowy
niezależnych mediów czy samorządów.
Co z tym możemy zrobić?
Wnioski dla praktyki działania naszego
My, w Instytucie Wolności, postanowi- państwa można wyciągnąć zarówno
liśmy przyjrzeć się temu dokładnie z ich błędów, jak i sukcesów.
i z bliska. Oczywiście w praktyce. StwoMaciej Piotrowski
rzyliśmy grupę ekspertów, którzy
odwiedzili ponad trzydzieści ukraińskich
instytucji państwowych i organizacji
pozarządowych próbujących wdrażać
lub oceniać reformy. Analizowaliśmy ich
działania, sposób pracy i sukcesy, które
odnoszą.
Piszemy o tym w naszym magazynie, bo stwierdziliśmy, że ciekawe
doświadczenia warto czerpać nie tylko
ze stabilnego Zachodu, ale również
z Ukrainy – tygla, w którym nadal się
kotłuje. Ukraińcy, walcząc o zmianę
swojego kraju, wiedzą bowiem, że grają
o wysoką stawkę – jest nią istnienie ich
państwa w ogóle.
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Marcin Furdyna

Fot: Петро Порошенко, Flickr.com (Creative Commons)

Ukraina na zagranicznym froncie

Dyplomacja pozostaje istotnym
instrumentem polityki każdego państwa,
zwłaszcza takiego, które jak Ukraina
znajduje się w stanie wojny –
tym trudniejszej, bo niewypowiedzianej.
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Ukraińska dyplomacja została przestawiona
eorges Clemenceau, wybitny francuski mąż stanu, miał swego czasu
na tory wojenne. Jej długoterminowe cele popowiedzieć, że „wojna jest rzeczą
zostają niezmienne od początku wojny z Rosją:
zbyt poważną, by powierzać ją wojskoobrona integralności terytorialnej, integracja
wym”. Później anonimowy autor rozwinął
ten pogląd, stwierdzając, że w sumie pokój
ze strukturami euroatlantyckimi oraz budowa
też jest sprawą zbyt istotną, aby oddawać
międzynarodowej koalicji wsparcia w konflikcie
go w ręce dyplomatów. Boleśnie doświadz Rosją.
czyła tego Ukraina, kiedy okazało się, że tzw.
memorandum budapesztańskie z 1994 r.,
gwarantujące suwerenność oraz nienaDo ich realizacji dyplomacja ukraińruszalność granic kraju nad Dnieprem ska posiada szereg narzędzi: od formatu
w zamian za jego denuklearyzację, nie było normandzkiego (Ukraina, Rosja, Niemcy,
warte papieru, na którym je spisano.
Francja), w ramach którego wynegocjowano porozumienia mińskie (jednak bez
Dyplomacja pozostaje istotnym instru- szans na implementację), przez działalność
mentem polityki każdego państwa, w ramach organizacji międzynarodowych,
zwłaszcza takiego, które jak Ukraina znaj- po bilateralne kontakty z poszczególnymi
duje się w stanie wojny – tym trudniejszej, państwami. Dużo udało się osiągnąć.
bo niewypowiedzianej. Prezydent Petro Kijów podpisał umowę o wolnym handlu
Poroszenko, który według konstytucji kie- z UE, która częściowo obowiązywała już od
ruje polityką zagraniczną państwa, zdaje się 1 stycznia 2016 r. Najlepszym potwierdzeto rozumieć. Kiedy w listopadzie ubiegłego niem jej wartości są ostatnie dobre wyniki
roku przedkładał Radzie Najwyższej projekt wymiany handlowej kraju – według pańreformy służby dyplomatycznej, zazna- stwowych danych w pierwszym kwartale
czył, że przyjęcie odpowiedniej ustawy jest 2018 r. eksport wzrósł o 10,3 proc., a import
równie ważne, co reforma wojska.
o 13,2 proc., przy czym największym ryn– To również nasza armia, tylko na froncie kiem zbytu pozostaje Rosja, ale tuż za nią
polityki zagranicznej – powiedział wówczas plasuje się Polska. Dodać do tego należy
Poroszenko.
fakt, że ukraińscy obywatele od roku mogą
podróżować do krajów unijnych bez wiz
Strategia polityki zagranicznej
– Ukraina zanotowała najwyższy wzrost
w rankingu Henley Passport Index 2018,
Po wybuchu walk na wschodzie Ukrainy posiadając obecnie bezwizowy dostęp
i anektowaniu Krymu przez Rosję doszło do do 118 krajów. Rozwija się również współcałkowitej zmiany priorytetów ukraińskiej praca z NATO – i choć perspektywy Kijowa
dyplomacji. Tak zwana „polityka wielowek- na wejście w struktury tej organizacji
torowa”, zapoczątkowana przez Leonida w najbliższym czasie nie są obiecujące,
Kuczmę, a kontynuowana przez Wiktora to dość wspomnieć, że na szczycie paktu
Janukowycza, która zakładała lawirowa- w Warszawie dwa lata temu przyjęto
nie pomiędzy Unią Europejską a Rosją, kompleksowy pakiet pomocy dla Ukrainy,
odeszła do historii wraz z tym ostatnim. mający na celu zwiększenie możliwości
Nowe, wyniesione przez rewolucję godno- bojowych ukraińskiego wojska i zbliżenie
ści władze w Kijowie obrały jednoznacznie jego poziomu do tego, jaki reprezentują
prozachodni kurs.
armie krajów członkowskich.
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Niespodziewany sojusznik?
Jak widać, Ukraina znajduje wsparcie
zarówno w Brukseli, jak i w Waszyngtonie,
ale to ta druga stolica wyrasta na prawdziwego sojusznika Kijowa. Jest to tym
bardziej warte podkreślenia, że jeszcze
dwa lata temu niewielu komentatorów
przewidywało podobny scenariusz. Po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach
prezydenckich część z nich uderzyło
w kasandryczne tony. Byli autentycznie
zaniepokojeni potencjalnym odprężeniem
na linii Waszyngton – Moskwa, a tym
samym perspektywami pozostającej z tą
drugą w stanie wojny Ukrainy. Dość przypomnieć słowa Myroslavy Petsy z 5 Kanału,
że z Trumpem jako prezydentem Władimir
Putin „bez przeszkód przekształci Syrię
i Ukrainę w swoje nowe Czeczenie”.

To właśnie administracja Trumpa zdecydowała
się na dostarczenie śmiercionośnej broni
w postaci przeciwpancernych pocisków Javelin
nad Dniepr. Ponadto Waszyngton twardo sprzeciwia się budowie drugiej nitki gazociągu Nord
Stream, rozważając nawet wprowadzenie
sankcji przeciwko firmom, które biorą udział
w jej budowie.

Stanowisko to jest zdecydowane,
bowiem prócz motywacji politycznych
(obawa przed większym uzależnieniem
Europy od rosyjskiego gazu) Waszyngton
szuka rynków dla eksportu własnego
surowca. Jak dotąd nic więc nie wskazuje na to, aby Ameryka miała poświęcić
Ukrainę na ołtarzu dobrych stosunków
z Rosją, która po próbie zabójstwa Siergieja
Skripala i jego córki przez rosyjskie służby
Przyszłe relacje amerykańsko-rosyjskie znalazła się w jeszcze większej izolacji –
potrzebowały jednak chłodnego, analitycz- z korzyścią dla Ukrainy, która cały czas
nego spojrzenia zamiast emocji. Niecały aktywnie zabiega o amerykańską pomoc.
miesiąc po zaprzysiężeniu Trumpa warRady bezsilne, ale nie bez znaczenia
szawski Ośrodek Studiów Wschodnich
wydał raport Marka Menkiszaka, w którym
Brak natomiast większych sukcesów na
autor doszedł do wniosku, że po początkowych próbach odprężenia stosunki takich forach, jak Rada Europy (RE) czy Rada
Waszyngton – Moskwa zapewne znów Bezpieczeństwa (RB) ONZ, choć powoznajdą się w ślepej uliczce. Menkiszak dów tego stanu rzeczy należy szukać nie
zauważył przede wszystkim dwie charak- po stronie ukraińskiej, ale raczej w słaboterystyczne dla tych stosunków rzeczy. ści wymienionych instytucji. W pierwszym
Po pierwsze, asymetrię potencjałów i zna- przypadku istotną kwestią wydaje się
czenia partnerów, po drugie – pewną fakt, że po aneksji Krymu rosyjska delecykliczność, która polega na podejmowa- gacja w Zgromadzeniu Parlamentarnym
niu prób odprężenia na początku kolejnych Rady Europy nie posiada prawa głosu,
administracji, które jednak zwykle kończą w związku z czym Moskwa wstrzymała płacenie składek. Choć w pewnym momencie
się kryzysem.
Jak się okazało, analityk miał rację. doniesienia medialne mówiły, że RE może
Siergiej Ławrow, rosyjski minister spraw ugiąć się pod presją finansową Kremla,
zagranicznych, posunął się ostatnio do to jednak nic to tej pory nie uległo zmiastwierdzenia, że obecne relacje amery- nie. Co więcej, w końcu 2017 r. Komitet
kańsko-rosyjskie są nawet gorsze od tych Ministrów RE wezwał obie strony do
z czasów zimnej wojny. A jak mówi znane implementacji porozumień mińskich, podprzysłowie: gdzie dwóch się bije, tam trzeci kreślając szczególną odpowiedzialność
Rosji w tym procesie.
korzysta.
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Podobnie jest w przypadku ONZ. Choć
Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło pod
koniec marca 2014 r. rezolucję o integralności terytorialnej Ukrainy, a pod koniec 2017 r.
również rezolucję w sprawie praw człowieka na anektowanym Krymie, to miały
one raczej charakter symboliczny, nazywający agresora po imieniu (druga z nich,
w pierwszej Rosja została wymieniona
tylko przy odwołaniu się do memorandum z 1994 r.), pozostawiając jednak winę
bez kary. Tę bowiem może wymierzyć RB,
w której Ukraina zasiadała jako niestały
członek w latach 2016–2017. Co więcej,
zarówno przed, jak i po ukraińskiej kadencji jej interesy w RB były i są zabezpieczone
przez bliskich sojuszników Kijowa:

na rosyjski ostrzał Mariupola) są potrzebne –
choćby z tego właśnie powodu, aby
społeczność międzynarodowa nie wyparła
konfliktu z pamięci.
Polityka wewnętrzna, a jednak
zagraniczna

W końcu należy wspomnieć, że nie tylko
decyzje związane bezpośrednio z polityką
zagraniczną mają wpływ na międzynarodowe położenie Ukrainy. Jak się okazuje,
czasem nawet większy mają właśnie reformy
wewnętrzne. Przede wszystkim chodzi tu
o pomoc f inansową, jaką Ukraina otrzymuje od Międzynarodowego Funduszu
Walutowego (MFW) oraz UE. W 2015 r.
MFW udostępnił Ukrainie linię kredytową
w latach 2014–2015 aktywną rolę orędownicz- w wysokości ponad 17 mld euro w ramach
ki sprawy ukraińskiej odgrywała Litwa (jeden programu Extended Fund Facility (EFF),
natomiast UE wsparła Kijów kwotą niemal
z głównych adwokatów Kijowa na arenie mię- 3 mld euro w ramach pomocy makrofinandzynarodowej), natomiast od początku 2018 r. sowej (MFA).
Jednak wypłacanie kolejnych transz
członkiem Rady Bezpieczeństwa jest Polska,
jest uzależnione od postępu w przeproktóra kwestię ukraińską umieściła wśród swo- wadzaniu reform nad Dnieprem, które
ich priorytetów.
w oczach wspomnianych organizacji są
niewystarczające i zbyt opieszałe, zwłaszJednak bez reformy RB, w której Rosja cza w dziedzinie walki z korupcją. Gra jest
ma prawo weta, nic konkretnego nie uda warta świeczki, bo jak wyliczył Narodowy
się osiągnąć, choć niektórzy widzieliby Bank Ukrainy, Kijów mógłby liczyć w tym
taką szansę w kwestii ustanowienia misji roku na 1,9 mld od MFW, 800 mln od Banku
pokojowej ONZ na terenie konfliktu, po Światowego i 500 mln od UE, jednoczetym jak pod koniec zeszłego roku pozy- śnie nie posiadając zbyt szerokiego pola
tywnie o takim rozwiązaniu wypowiedział manewru, aby pozyskać kredyty z innych
się sam Putin (wcześniej, na jesieni, Rosja źródeł.
złożyła w Sekretariacie ONZ projekt
odpowiedniej rezolucji). Z pomysłami dysCo więcej, w przypadku niewprowadzenia grunlokacji misji pokojowej Ukraina wychodziła
townych reform antykorupcyjnych kraj straci
już od 2015 r. Diabeł jednak tkwi w szczegółach, które dość istotnie różnią obie
nie tylko zastrzyk gotówki, ale też ucierpi jego
inicjatywy, czyniąc sprawę obecności „błęmiędzynarodowa reputacja – państwa mającekitnych hełmów” w Donbasie nieoczywistą.
go poważne ambicje stać się częścią Zachodu
W każdym razie działania przypominające
o rosyjskiej agresji na Ukrainę (jak ostati przechodzącego wielostronne zmiany, mimo
nio przekazanie do Międzynarodowego
konfliktu z Rosją.
Trybunału Sprawiedliwości przez Służbę
Bezpieczeństwa
Ukrainy
dowodów
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Również niekorzystny wpływ miały
zmiany dotyczące edukacji i historii – w tym
wypadku na stosunki bilateralne z sąsiadami. Kwestie historyczne najbardziej ciążą
stosunkom polsko-ukraińskim. Z pewnością nie poprawiła ich ustawa przyjęta
przez Radę Najwyższą w 2015 r., uznająca
członków UPA za bojowników o wolność,
choć jednocześnie nie można zapominać,
że dziś jej działalność jest postrzegana na
Ukrainie przez pryzmat walki z Rosją. Z kolei
we wrześniu zeszłego roku prezydent
Poroszenko podpisał ustawę o oświacie,
której zapisy dotyczące mniejszości narodowych wywołały protest ze strony Rumunii
i Węgier. Zwłaszcza Budapeszt potraktował sprawę serio, blokując prace Komisji
NATO – Ukraina, zapowiadając brak poparcia euroatlantyckich aspiracji Kijowa, jeśli
nie wstrzyma on wprowadzenia przepisów
wspomnianej ustawy do 2023 r. W tym
wypadku można spodziewać się, że rząd
w Budapeszcie, który bardzo poważnie
podchodzi do spraw mniejszości węgierskiej, będzie uparcie domagał się ustępstw
ze strony sąsiada.

się wybory parlamentarne i prezydenckie,
a kampania wyborcza de facto już się
rozpoczęła.

Podjęcie niektórych decyzji (walka z korupcją,
oświata) będzie szczególnie kłopotliwe dla rządzących w przedwyborczym okresie, a między
innymi to od nich będą zależeć stosunki Ukrainy
z zagranicznymi partnerami.
Również poprawa stosunków z Polską
byłaby pożądana, np. w związku z propozycją Komisji Europejskiej w sprawie
likwidacji
osobnego
Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa (ponad 15 mld
euro w latach 2014–2020) w nowym unijnym budżecie. Choć niezależny ośrodek
analityczny Ukrainian Prism ocenił politykę
zagraniczną Ukrainy w 2017 r. na czwórkę
z minusem, to wydaje się, że trudno będzie
powtórzyć ten wynik za rok. Bo choć cele
polityki zagranicznej Kijowa pozostają bez
zmian, to jednak sytuacja na arenie międzynarodowej jest bardzo dynamiczna.

Wobec przyszłych wyzwań
Przykładem było wystosowane ostatnio
przez rząd Viktora Orbána memorandum
do państw NATO z wezwaniem, aby sojusz
dokonał rewizji swojego stosunku do
Kijowa, czym postawił w kłopotliwej sytuacji nie tylko Ukrainę, ale też Polskę,
która liczy na poparcie Węgier w sporze
z Brukselą. Warszawa musi więc brać pod
uwagę konsekwencje takiego, a nie innego
ustosunkowania się do akcji węgierskiej.
Pamiętajmy, że minister Jacek Czaputowicz
podsuwał pomysły obejścia węgierskiego
weta dla szczytu NATO – Ukraina przez
organizację mniej formalnych spotkań,
jednak było to jeszcze przed wysłaniem
wspomnianego memorandum.
W każdym razie politycy w Kijowie mają
o czym myśleć, zwłaszcza biorąc pod
uwagę fakt, że krokami milowymi zbliżają

Marcin Furdyna – historyk, publicysta.
Absolwent Instytutu Historycznego UW,
Podyplomowych Studiów Wschodnich na
SEW UW oraz Akademii Młodych Dyplomatów
w
Europejskiej
Akademii
Dyplomacji.
Autor artykułów i wywiadów w prasie
polskiej (m.in. „Plus Minus”). Współautor
wywiadu rzeki z Leszkiem Moczulskim
„Czytaliśmy
Piłsudskiego”
(Sic!,
2016).
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Aleksander Haleniuk

Prowadzona od 2014 roku ukraińska reforma
decentralizacyjna, będąca priorytetem rządu
Wołodymyra Hrojsmana, monitorowana przez aktywistów
trzeciego sektora oraz hojnie wspierana przez know-how
i fundusze amerykańskich oraz europejskich programów
pomocowych, powoli wkracza w swoją ostatnią fazę.

Fot. Pexels.com (Creative Commons)

Samorządowy renesans Ukrainy?
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o 2020 roku ma zakończyć się
proces dobrowolnego łączenia się
ukraińskich wsi, miasteczek i miast
w tzw. zrzeszone terytorialne hromady (dalej
OTH, ukr. ОТГ – об’єднана територіальна
громада). Do tego czasu rady miejscowe
powinny zostać w 100 proc. zrzeszone
w OTH, a kompetencje miejscowych przedstawicieli administracji centralnej zostaną
w pełni i bezpowrotnie przekazane organom
samorządu terytorialnego. Kluczowe znaczenie ma nadanie podmiotowości prawnej
nowej jednostce terytorialno-administracyjnej, tzw. hromadzie, co wymaga jednak
zmiany konstytucji Ukrainy. W zamyśle jej
autorów i zwolenników reforma ma stać się
jedną z podstaw budowy nowego państwa
ukraińskiego, zrywającego z systemowym
dziedzictwem Związku Sowieckiego.
Podstawy prawne
Uchwalona 1 kwietnia 2014 roku tzw.
„Koncepcja
reformowania
samorządu
lokalnego oraz terytorialnej organizacji władzy” wraz z aktami wykonawczymi
stała się dokumentem bazowym dla prowadzonej reformy. Pierwszym etapem
zmian miało być wprowadzenie do konstytucji Ukrainy poprawek dotyczących
utworzenia organów wykonawczych przy
radach obwodowych i rejonowych, a także
precyzyjny podział kompetencji między
organami,
reorganizacji
miejscowej
administracji państwowej w organy nadzorczo-kontrolne oraz przyznanie jasnego
statusu prawnego jednostce administracyjno-terytorialnej, tj. hromadzie. Reforma
natraf iła jednak na opór w Radzie
Najwyższej i nie uzyskała wymaganego
politycznego poparcia, aby było możliwe
przyjęcie poprawek do konstytucji Ukrainy.
Z tego też względu ukraiński rząd podjął
decyzję o kontynuacji reformy w granicach
obowiązującej ustawy zasadniczej.
Ustawa „O dobrowolnym zrzeszaniu
terytorialnych hromad” („Про добровільне

об’єднання
територіальних
громад”
z dnia 5 lutego 2015 roku) dała prawną możliwość formowania podstaw samorządu
lokalnego. Według stanu na początek maja
2018 roku do tej pory stworzono 731 OTH,
a w ich składzie znalazło się 3399 dawnych
miejscowych rad.
Docelowo OTH mają objąć cały obszar
Ukrainy i wchodzić w skład 120–130 rejonów (odpowiedników polskiego powiatu).
Odpowiednie organy wykonawcze mają
być odpowiedzialne względem miejscowych rad deputowanych. Istniejąca do tej
pory administracja państwowa na poziomie lokalnym ma zostać włączona w obręb
samorządu, zaś szefowie tych administracji
przestaną być mianowani przez prezydenta
Ukrainy, a będą wybierani w wyborach
bezpośrednich przez lokalną społeczność. Sama administracja państwowa
ma zostać zastąpiona przez tzw. prefektów o kompetencjach kontrolnych,
a w miejscowościach powyżej 50 mieszkańców będą funkcjonowały również
organy pomocnicze – tzw. starostowie.
Oprócz ustaw dotyczących bezpośrednio roli samorządów w ramach reformy
wniesiono również zmiany do kodeksu
budżetowego i kodeksu podatkowego
Ukrainy, które umożliwiły przeprowadzenie faktycznej decentralizacji finansowej.
Rezultatem zmian był zauważalny wzrost
miejscowych budżetów: z 68,6 miliarda
hrywien w 2014 roku do 192 miliardów hrywien w 2017 roku. Wzrósł również udział
budżetów lokalnych w skonsolidowanym
budżecie Ukrainy (51,2 proc. w 2017 roku).
14 marca 2017 roku Rada Najwyższa przyjęła projekt ustawy „O wniesieniu zmian
do niektórych aktów prawnych Ukrainy
dotyczących cech dobrowolnego zrzeszania się terytorialnych hromad, położonych
na terytoriach sąsiadujących ze sobą rejonów (nr 5520)”, na mocy której – niejako
omijając kompetencje Centralnej Komisji
Wyborczej Ukrainy – będzie możliwe
przeprowadzenie wyborów w tych OTH,
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w których zrzeszone terytorium znajduje
się w granicach więcej niż jednego rejonu.
Do przeprowadzenia wyborów wymagana
będzie jedynie uchwała rady miejskiej.
Przykładem takiej jednostki terytorialnej jest
choćby OTH w Buczy, w obwodzie kijowskim.

Będący w kontakcie ze swoimi ukraińskimi
odpowiednikami polscy samorządowcy
zgodnie przyznają, że prowadzona reforma
jest konieczna do zbudowania na Ukrainie
sprawnego systemu władzy samorządowej,
który zapewniłby zrównoważony i stabilny
rozwój poszczególnych społeczności lokalnych,
przesuwając również odpowiedzialność
za dysponowanie miejscowym budżetem
na wybranych w wyborach bezpośrednich
lokalnych samorządowców.
Dobrowolność zrzeszania
Kluczową cechą reformy – świadomie
uwzględnioną przez jej autorów – jest
dobrowolność zrzeszania się jednostek
terytorialnych. Ukraińscy eksperci zajmujący się tematyką samorządową bardzo
często zwracają uwagę właśnie na tę cechę
reformy jako zasadniczą różnicę pomiędzy
doświadczeniami zachodnimi a procesem
decentralizacji w Ukrainie. Konsekwencją
dobrowolności w zrzeszaniu się jednostek
terytorialnych jest jednak wydłużony okres
przeprowadzania reformy, a także jej zawiłość. Nowo powstałe OTH bardzo często są
niejednorodne organizacyjnie i przybierają niepraktyczne terytorialnie kształty, co
może mieć negatywne skutki dla mieszkańców, zmuszonych np. do pokonywania
zbędnych odległości do siedziby władzy
lokalnej. Warto jednak zauważyć, że dobrowolność zrzeszania stała się powodem
znacznie szerszej partycypacji lokalnych
społeczności w całym procesie reformy.
Dobrowolność zrzeszania zaktywizowała
lokalnych działaczy oraz aktywistów do

podjęcia działań w celu uzyskania korzystnych dla ich społeczności rozwiązań,
a także umożliwiła rozwój miejscowych inicjatyw obywatelskich. W ramach procesu
zrzeszania się w wielu miejscach w Ukrainie
dochodziło do dyskusji i bezpośredniego
głosowania przez mieszkańców chcących
zadecydować o przyszłości swojej miejscowości, np. w sprawie przyłączenia do jednej
z dwóch formujących się OTH. Te pozytywne procesy były szczególnie widoczne
na przykładzie obwodu kijowskiego, gdzie
poszczególne lokalne społeczności rozpoczęły proces zrzeszania nie z powodu
ciążącego na nich prawnego obowiązku,
ale z własnej inicjatywy, rozumiejąc, że
toczące się w tym momencie negocjacje
i podjęte decyzje będą miały realne konsekwencje w przyszłych relacjach pomiędzy
daną jednostką terytorialną a organami
administracji centralnej.
Głosy krytyczne
W oczywisty sposób prowadzona
reforma wywołuje również obawy. Krytyka
zmian skupia się choćby na fakcie, że
nowo utworzone OTH nie posiadają
należycie przygotowanych kadr, które
byłyby w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za wykonywanie znacznie
szerszych funkcji samorządu. Taki stan
rzeczy mógłby potencjalnie doprowadzić
do szybkiego i nieefektywnego wykorzystania zasobów finansowych OTH. Kolejną
obawą związaną z decentralizacją jest
pojawiająca się konkurencja pomiędzy jednostkami terytorialnymi.

Krytycy reformy wskazują, że mocniejsze OTH
będą w stanie ograniczać rozwój słabszych
jednostek. Ukraińska decentralizacja jest też
oczywiście kolejnym polem rozgrywki politycznej pomiędzy tamtejszą klasą polityczną.

12
Dobrym przykładem jest sprawa
buczańskiej OTH oraz sąsiadującej
z nią – borodziańskiej. Działacze związani z dawnym deputowanym Partii
Regionów – Jarosławem Moskalenką –
tj. deputatka rady obwodowej Halyna
Jerko oraz jej ojciec Georgij Jerko (głowa
borodziańskiej rady rejonowej) lobbowali
za utworzeniem hromady, w składzie której
znaleźć miał się cały dotychczasowy rejon
borodziański. Przeciwko temu wystąpił
mer Buczy Anatolij Fedoruk, który miał plan
włączenia części rejonu borodziańskiego
i sąsiadującego z nim rejonu wyszogrodzkiego w skład własnej OTH. Zawarty przez
obie strony polityczny deal polegał na oddaniu Jerkom (a tym samym Moskalence)
kontroli nad Borodzianką. W zamian za to
ustępstwo Fedoruk – oprócz mniejszych
miejscowości na terenie rejonu borodziańskiego – otrzymał możliwość przyłączenia
interesujących go miejscowości w rejonie
wyszogrodzkim.

już powyżej miasto Bucza w obwodzie
kijowskim, które jako jedno z pierwszych
przystąpiło do wykorzystywania przekazanych mu na mocy reformy uprawnień.
Stowarzyszone z polskim Tuszynem ponad
30-tysięczne miasto, gospodarzem którego
jest mer Anatolij Fedoruk, można śmiało
nazwać pionierem wśród ukraińskich
samorządów. W okresie trwającej decentralizacji budżet miasta wzrósł z 194 milionów
hrywien w 2015 roku do ponad 370 milionów hrywien w 2018 roku. Lokalni działacze
chwalą się dobrą jakością usług komunalnych, wysokim poziomem szkół, bogatym
życiem kulturalnym oraz stosunkowo dużą
liczbą zagranicznych inwestorów chcących inwestować w Buczy (w tym również
polskich firm). Miasto aktywnie promuje
wśród mieszkańców segregację odpadów.
Posiada też budżet obywatelski. Miasta
i inne miejscowości, które już dokonały
procesu stowarzyszenia w ramach OTH
– w tym Bucza – otrzymały możliwość tworzenia własnych tzw. centrów świadczenia
Krokiem milowym na drodze do zakoń- usług administracyjnych (Центр надання
czenia procesu decentralizacji było przyjęcie адміністративних послуг [CNAP]), celem
przez Radę Najwyższą, a następnie podpisanie przez prezydenta Ukrainy 4 maja 2018
roku tzw. ustawy nr 6466 wprowadzającej zmiany do ustawy o dobrowolnym
stowarzyszeniu jednostek terytorialnych.
Uchwalona zmiana umożliwia miastom
posiadającym status miasta obwodowego
przyłączenie się do już istniejącego OTH
bez konieczności przeprowadzania przyspieszonych wyborów do rady miasta.
Według wicepremiera Giennadija Zubki,
będącego równocześnie ministrem rozwoju regionalnego, zmiana ustawy pozwoli
na aktywizację i znaczne przyspieszenie
procesu dobrowolnego stowarzyszania się
miast obwodowych do już istniejących OTH.
Przykład miasta Buczy
Żeby lepiej zrozumieć realia reformy,
warto posiłkować się konkretnym przykładem, jakim może być dla nas wspomniane
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których jest umożliwienie mieszkańcom
danego ОTH szybszego dotarcia do urzędników decydujących o ważnych dla nich
kwestiach i usprawnienie procesu załatwienia sprawy. Z punktu widzenia Buczy kolejną
ważną sferą jest rozwój ośrodków ochrony
zdrowia i usług medycznych na terenie
ОТH, zaniedbywany i niedofinansowywany
przez długie lata. W praktyce dopiero dzięki
zwiększeniu lokalnego budżetu na skutek
reformy decentralizacyjnej oraz możliwości kontrolowania wydatkowania zasobów
finansowych Bucza otrzymała wystarczające środki na rozbudowę istniejących
placówek służby zdrowia i polepszenie
jakości świadczonych usług.
Powstanie buczańskiej ОТH, tak jak
wielu lokalnych zrzeszeń na Ukrainie, było
efektem
długotrwałych
zakulisowych
rozmów prowadzonych przez miejscowych polityków, w tym przede wszystkim
mera Anatolija Fedoruka, z okolicznymi
włodarzami. Negocjacje te miały istotne
znaczenie, bo planowany obszar buczańskiej ОТH wykraczał poza dotychczasowe
granice rejonu i dopiero lobbing polityczny
samorządowców, a następnie przyjęcie
ustaw nr 5520 oraz nr 6466 dały możliwość
prawnego uregulowania ОТH formułujących się na terenach przekraczających
dotychczasowy obszar administracyjny
rejonu. Rosnąca rola Buczy spotkała się
jednak z obawami niektórych jej sąsiadów,
choćby położonej niedaleko na zachód
miejscowości Worzel. Mieszkańcy Worzla
obawiają się, że w wyniku reformy i otrzymanych kompetencji administracyjnych
i finansowych rada miasta Buczy wykorzysta nowe uprawnienia w celu ograniczenia
rozwoju Worzla jako nieoficjalnego „ulubionego kurortu Kijowian”.
Autorzy reformy często powołują się
na rozwiązania obecne w Polsce, jednakże z uwagi na dobrowolny charakter
zrzeszania się jednostek terytorialnych ukraińska decentralizacja bardziej przypomina

doświadczenia z Łotwy, gdzie również
konsolidacja samorządów następowała
dobrowolnie i powoli, często dochodziło do
sporów między poszczególnymi miejscowościami, a wiele zrzeszonych jednostek
terytorialnych nie dało sobie rady z powierzonymi zadaniami, między innymi z uwagi
na niepraktyczne granice terytorialne.
Abstrahując od jej omawianych wad
i zalet, sama reforma już teraz postrzegana
jest w Ukrainie jako nieodwracalna. Nawet
jej najzagorzalsi przeciwnicy zostali zmuszeni do włączenia się w proces zrzeszania,
aby uniknąć sytuacji, w której ich własne
jednostki terytorialne zostaną sformowane
w sposób dla nich politycznie niekorzystny.
Przyglądając się ukraińskiej reformie decentralizacyjnej, należy również pamiętać
o otaczających realiach, a sytuacja w okupowanym Donbasie oraz na Krymie winna
utwierdzać w przekonaniu, że transferowi
szerokich uprawnień do organów władzy
lokalnej powinno jednocześnie towarzyszyć usprawnianie działalności organów
centralnej administracji państwowej.

Aleksander Haleniuk – adwokat, absolwent studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole
Głównej Handlowej. Laureat ministerialnego grantu
naukowego: „Afrykanerzy po 1994 roku. Redefinicja
etnicznej tożsamości oraz roli w multikulturowym
społeczeństwie Republiki Południowej Afryki w kontekście dążeń do narodowego samostanowienia”.
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Maciej Piotrowski

Fot. Pexels.com (Creative Commons)

Czy informacja może
jeszcze rozpocząć wojnę?

Czy na Ukrainie powstały mechanizmy gwarantujące obronę
przed zewnętrzną, ale i wewnętrzną propagandą?
Czy Ukraińcy mają dziś szanse dotrzeć do niezależnej
i prawdziwej informacji?
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C

zęściowy sukces kremlowskiej interwencji na Ukrainie w 2014 (tzw. „ruska
wiosna”) opierał się przede wszystkim
na kampanii informacyjnej i przekonaniu
mieszkańców Doniecka i Ługańska o istniejącym zagrożeniu ze strony „faszystów”
i „banderowców”. Ukraińskie państwo
nie było wówczas w stanie powstrzymać zewnętrznego wpływu na swoje
społeczeństwo.

skutecznie zablokowanych i po prostu
nie ma szansy nadawać na terytorium
Ukrainy. Najnowsze, kompleksowe badanie
„Ukraińskiego Pryzmatu” dotyczące odporności na rosyjską propagandę w Europie
Środkowej plasuje Ukrainę dość wysoko.
Chociaż badacze wskazują, że Ukraińcy
pozostają jednym ze społeczeństw najbardziej podatnych na rosyjską propagandę, to
patrząc na systemowość działań, Ukraina
prześciga połowę krajów regionu, w tym
Jak wygląda sytuacja dziś – kilka lat Polskę, Gruzję i Węgry. – Znajdujemy się na
po tych wydarzeniach? Czy na Ukrainie pierwszej linii frontu wojny informacyjnej.
powstały
mechanizmy
gwarantujące To właśnie przeciwko Kijowowi Moskwa stoobronę przed zewnętrzną, ale i wewnętrzną suje najnowsze techniki wpływu. Ukraina
propagandą? Czy Ukraińcy mają dziś wykształciła przy tym pewną odporność
szanse dotrzeć do niezależnej i prawdziwej i stworzyła narzędzia przeciwdziałania,
informacji?
które może eksportować do innych krajów
regionu, gdzie sytuacja jest analogiczna –
Odporność wzrasta
mówi Serhij Herasymczuk, współautor
badania.
– Obywatele zrozumieli, że informacja
może rozpocząć wojnę – mówi Oksana
Gdy państwo śpi
Romaniuk
z
kijowskiego
Instytutu
Masowego Przekazu (IMI). Społeczna świa2 marca 2014 Roman Burko z Sewastodomość potrzeby weryfikowania informacji pola w obiektywie swojej kamery zobaczył
rośnie. Zmieniła się też pozycja – wcześniej lufę karabinu. Będąc wówczas na Krymie,
wszechpotężnych – kanałów rosyjskich. zarejestrował nagranie, w którym znalazły
Ich wpływ został jeśli nie zneutralizo- się dowody na rosyjską agresję. Jego film
wany, to zminimalizowany. Według badań obejrzało wówczas dwa miliony odbiorców.
Internews UA już w 2015 roku zaufanie – Zrozumiałem wtedy, że aparat to też
Ukraińców do rosyjskich mediów spadło broń – mówi Burko. Witalij Owczarenko,
z 20 proc. do 4.
mieszkając w Doniecku, od początku lat
dwutysięcznych rejestrował tamtejsze
Dziennikarze i badacze dostrzegają też ogólny protesty, akcje społeczne i informował
konsensus wśród ukraińskich elit (politycznych, o nich w internecie, który wówczas raczbiznesowych i medialnych), które poczuwają kował. Niejednokrotnie był śledzony,
straszony, stracił trzy aparaty.
się dziś do odpowiedzialności i dostrzegają koBurko założył grupę InformNapalm,
nieczność trzymania ręki na pulsie w sprawach Owczarenko współtworzył organizację
informacyjnych oraz ustalania wspólnej agendy Majdan Monitoring. Są jednymi z wielu
aktywistów działających na froncie inforopartej na wartościach patriotycznych.
macyjnym. Warto tu wspomnieć rów-nież
o grupie StopFake, którą w 2014 założyli
Państwo podjęło twarde kroki przeciwko niezależni dziennikarze i absolwenci
rosyjskim mediom – ponad 70 kanałów Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, i o Centelewizyjnych i stron internetowych zostało trum Prometeusz.
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Wszystkie te organizacje zajęły się tym, czego
w 2014 roku nie umiało zrobić państwo – namierzaniem i neutralizowaniem dezinformacji,
szkoleniem innych dziennikarzy, wojskowych
i nauczycieli, tak żeby umieli rozróżniać prawdziwe informacje od „fejków”, ostrożnie podchodzili
do korzystania ze stron, poczt elektronicznych
i sieci społecznościowych, które są kontrolowane przez Rosjan.
Działają do dziś, rozwijając swoją aktywność na skalę światową (StopFake ma
12 wersji językowych, InformNapalm ponad
30). Dziś organizacje te już nie zastępują
państwa w całości, tylko uzupełniają
jego działania. – Właśnie ta symbioza
państwowych i obywatelskich instytucji daje
należyty rezultat, bo w państwach ze słabym
społeczeństwem
obywatelskim
można
odczuć deficyt narzędzi do przeciwdziałania
rosyjskiej dezinformacji – tłumaczy Serhij
Herasymczuk z Ukraińskiego Pryzmatu.
Przeciwko molochowi
Po otrząśnięciu się z pierwszego
szoku również państwo ukraińskie podjęło próby ochrony swojej przestrzeni
informacyjnej. W 2015 roku stworzono
Ministerstwo Informacyjnej Polityki z myślą
o komunikacyjnym wsparciu tzw. operacji
antyterrorystycznej. Niektórzy początkowo
twierdzili, że zostało stworzone w prywatnym interesie Petra Poroszenki, gdyż
szefem organu został Jurij Steć, poprzednio
menedżer należącej do prezydenta stacji
5 Kanał. Trzeba przyznać, że podejrzenia
te raczej nie sprawdziły się, choć problemów w działalności MIP można szukać
gdzie indziej. Założony cel ministerstwa –
wzmocnienie
obecności
ukraińskiego
państwa w przestrzeni medialnej – trudno
bowiem osiągnąć, mając w kadrach
28 osób (łącznie z administracją i księgowością). Naprzeciwko olbrzymiego aparatu

rosyjskiej propagandy taka instytucja jest
niemal niezauważalna.
– Na każdą zagraniczną konferencję zabieram ze sobą 30-kilogramową
torbę materiałów informacyjnych – mówi
Dmytro Zołotuchin, 37-letni wiceminister informacyjnej polityki. W MIP
wychodzi z podejściem konstruktywnym – zamiast sankcji i odpowiadania na
działania przeciwnika proponuje budowę
własnego, rzeczowego przekazu. Wśród
ważnych tematów Zołotuchin wymienia
promocję korzyści płynących z umowy
stowarzyszeniowej z UE. Oprócz działań
doraźnych w Ministerstwie powstała też
doktryna informacyjnego bezpieczeństwa Ukrainy systematyzująca działalność
państwa w tym zakresie. – Można mieć
zastrzeżenia wobec tej strategii, ale cieszymy się, że w ogóle istnieje – komentuje
ekspertka Oksana Romaniuk.

Dziennikarze, z którymi rozmawiałem, raczej nie
zauważają wielkich rezultatów Ministerstwa
Informacyjnej Polityki w przeciwdziałaniu
rosyjskiej propagandzie, cenią ją jednak za dobre
podejście i łatwość współpracy, między innymi
przy wydawaniu pozwoleń na odwiedzanie stref
działań wojennych czy też okupowanego Krymu.
Wysiłkiem MIP doprowadzono w końcu
również do odbudowy nadajników
przekazujących sygnał telewizyjny na niekontrolowane obwody doniecki i ługański
oraz na Krym. Do tej pory ukraińskie kanały
nie docierały do Doniecka, gdyż infrastruktura została po drugiej linii frontu,
a w kablówkach i satelitach ukraińskie
media zostały wyłączone. Rezultaty starań
MIP są jednak ograniczone – dziennikarze
donoszą, że w przyfrontowych regionach
nadal nie ma zasięgu telewizji ukraińskiej,
a zdarzają się nawet przypadki, że żołnierze nie mają nic innego do oglądania
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niż kanały z Doniecka czy Ługańska. Te które odnalazło IMI, zamówiła ukraińska
zresztą są dużo hojniej f inansowane niż cerkiew moskiewskiego patriarchatu staralegalne media ukraińskie.
jąca się promować swój wizerunek i obraz
wspólnoty z Białorusią i Rosją (tzw. „rosyjKto złamie oligarchiczny monopol
skiego świata”). Badacze trafiają nawet na
gotowe cenniki takich materiałów. Na przyO ile zmiany w ochronie przestrzeni kład występ jako gościa w studiu jednego
medialnej przed zewnętrzną agresją są z czołowych ukraińskich kanałów kosztozauważalne, o tyle eksperci nadal dostrze- wał w 2018 od 45 000 do 70 000 hrywien
gają problemy wewnątrz kraju. Badania tj. od ok. 6500 do 10 000 zł. Państwowe reguInstytutu Masowego Przekazu i Reportów lacje, które nakazują oznaczać reklamę,
bez Granic wskazują, że nadal 75 proc. istnieją, ale sankcje za ich nieprzestrzegamediów znajduje się pod politycz- nie są niewielkie.
nym wpływem. Z dziesięciu czołowych
telewizji na Ukrainie jedna należy do
– Te trendy niszczą zaufanie do mediów.
Rinata Achmetowa i po trzy do Ihora Dlatego też opinię społeczną zaczyKołomojskiego, Wiktora Pinczuka, Dmytra nają wyznaczać media lokalne – mówi
Firtasza – wszyscy z nich znajdują się Romaniuk. I właśnie w lokalnych spow dziesiątce najbogatszych Ukraińców łeczeństwach powstają media, które
w 2018 roku. – Media są postrzegane przez cieszą się jeszcze jakimś zaufaniem spooligarchów jako narzędzie do wpływania łecznym, w przeciwieństwie do mediów
na ludzi, a nie produkt medialny. Każdy, oligarchicznych – które są oglądane, ale
nawet lokalny polityk z ambicjami, zakłada z zachowaniem rezerwy. Powstają i cieszą
swoją stronę internetową. Stąd sztuczne się popularnością media internetowe
„rozdęcie” ukraińskiego rynku medialnego. finansowane przez lokalne społeczeńNa wolnym rynku większość z istniejących stwo, np. Twoje Misto, CitySites (franczyza,
mediów nie miałaby racji bytu – zaznacza nazwy zaczynają się od kodu telefoniczOksana Romaniuk. Jako przykład podaje nego miasta, np. 061.ua w Zaporożu czy
istnienie w Odessie 40 lokalnych kanałów Nakipieło w Charkowie). Wśród nich są
telewizyjnych (z czego część jest uśpiona różne projekty – bardziej wyszukane, ale
i zaczyna aktywną działalność w okresie z mniejszym poziomem oglądalności
kampanii wyborczej) czy 120 portali infor- i mniej wyszukane, ale cieszące się dużym
macyjnych w 115-tysięcznym Użhorodzie, zainteresowaniem. Ciekawym zjawiskiem
które w dużej mierze generują treści spo- jest również działalność lokalnych dziensobem „kopiuj-wklej”.
nikarzy aktywistów funkcjonujących na
granicy mediów i polityki, którzy znajdują
opisują problem, informują o nim spoNadal doskonale funkcjonuje zjawisko tzw. iłeczność,
a następnie wysyłają pytania
„dżynsy”, czyli ukrytej reklamy w postaci do organów władz i pilnują rozwiązania
artykułów zamawianych przez polityków, sprawy. Sporą zmianą jest reforma lokalmediów kontrolowanych dotąd przez
przedsiębiorców, administrację publiczną… nych
państwo, które zajmowały się informowaAle również i organizacje religijne.
niem o działalności administracji. Podjęto
decyzję o ich prywatyzacji, przekazując
Instytut Masowego Przekazu pro- akcje i lokale radom redakcyjnym, które
wadzi monitoring występowania tego w miarę swoich własnych możliwości
zjawiska. Przykładowo w pierwszym kwar- mogą rozwijać przyzwoicie prosperujące
tale 2018 roku 17 proc. takich materiałów, media. Do grudnia 2018 skarb państwa
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ma przestać być właścicielem lokalnych
mediów.

ten sam dyrektor odpowiadał za zakup
samochodów i produkcję programów
telewizyjnych), a w pierwszych siedmiu
W reformy przestrzeni medialnej miesiącach praktycznej działalności uruzaangażowali się niezależni eksperci. chomili 24 stałe i 20 specjalnych projektów
Członkowie zrzeszenia pozarządowych telewizyjnych.
organizacji Reanimacyjny Pakiet Reform
przygotowali po rewolucji 2014 plan zmian –
– Bycie niezależnym to najlepsza prorównież w sferze mediów. Wiele z nich paganda – mówi Wiktoria Sydorenko
udało się wprowadzić: zlikwidowano z UA:Suspilne. To zasada, którą kierują
Komisję ds. Moralności, która w praktyce się reformatorzy ukraińskiej telewizji
cenzurowała media, poprawiono prawne publicznej, jak się wydaje – z sukcesem.
bezpieczeństwo dziennikarzy, wprowa- Niezależność redakcyjną telewizji gwarandzono zmiany w dostępie do informacji tuje Rada Nadzorcza, która stanowi bufor
i w informowaniu o strukturze własności między władzą a dziennikarzami telewizji.
mediów.
Jak twierdzą, są zobowiązani do pokazania
orędzia prezydenta na Nowy Rok, a poza
Hipsterzy w sowieckim wieżowcu
tym mają wolną rękę w doborze występujących polityków.
Jedną z poważniejszych reform po 2014
była próba przekształcenia telewizji pańTeraz deputowani próbują odwróstwowej (zależnej od władz) w publiczną cić rezultaty reformy z 2015 roku i przyjąć
(należącą społeczeństwu) – czyli w Suspilne, nowe prawo, które nadawałoby każdemu
wzorując się na najlepszych przykładach z posłów gwarantowane kilkanaście
z zagranicy. Przyjęta w tym celu na fali minut obecności w telewizji publicznej
porewolucyjnego
entuzjazmu
ustawa dla zaprezentowania swojego przekazu.
dała
publicznemu
nadawcy
niesły- Menadżerowie telewizji nie godzą się
chaną na ukraińskim rynku niezależność. z tym i proponują deputowanym organiDeputowani, jak się wydaje, nie byli do zacje programów, w których pytania nie
końca świadomi tego, że głosując, stracili byłyby ustawione, ale zadawane na żywo
narzędzia wpływu na to medium.
przez widzów. Władza na niezależność
Suspilnego zareagowała bardzo prosto –
Dziś telewizja publiczna stara się zmieniać i to obcinając budżet telewizji o połowę mimo
widać wśród ludzi, którzy ją tworzą. Średnia ustawowych gwarancji.

wieku sięga trzydziestki, wyglądają jak twórcy
małego kreatywnego startupu, co kontrastuje
z pustymi korytarzami olbrzymiego, sowieckiego biurowca.
Młoda zmiana menedżerów i dziennikarzy w telewizji podjęła szeroko zakrojone
kroki reformatorskie w tym molochu:
zmienili liczbę zatrudnionych z 7000 do
4000, dzięki czemu pracownicy otrzymują
lepsze pensje, oddzielili zarządzanie strefy
kreatywnej i administracyjnej (wcześniej

Eksperci medialni potwierdzają niezależność nowej telewizji publicznej od władz, ale
zwracają uwagę na to, że jej oglądalność –
chociaż rosnąca – jest słaba w porównaniu
z mediami oligarchicznymi. Dlaczego tak się
dzieje? Ukraińcy przyzwyczaili się, że telewizja publiczna jest źle robiona, nudna,
a przede wszystkim przestali jej wierzyć.
Mimo dobrze przeprowadzonego rebrandingu, kreatywności i najlepszych chęci
młodym reformatorom trudno będzie przebić się na rynku medialnym, szczególnie
gdy media należące do dużego biznesu są
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dobrze finansowane, a publiczny nadawca
ma ograniczane środki.
Telewizja rewolucji w spokojnych
czasach
Inne ważne medium, które mimo problemów broni się na rynku, to Hromadske.
Historia tej stacji tworzonej w 2013 przez
jednych z najlepszych dziennikarzy Ukrainy
była historią rewolucji. Medium miało
szczęście wystartować razem z protestami
na Majdanie i być jednym z ich symboli.
Później, gdy opadł rewolucyjny zapał
i zaczęła znikać jedność z czasów narodowego zrywu, również Hromadske przestało
być tak potrzebne. – W 2013 nie było dla nich
alternatywy. Później ich innowacyjny styl
działania skopiowały media finansowane
przez oligarchów, z którymi niezależna telewizja nie może się ścigać – mówi Oksana
Romaniuk. Budżet stacji wynosi dziś
1,5 miliona dolarów rocznie, co w porównaniu z kwotami pompowanymi w wielkie
stacje biznesmenów jest kwotą śmieszną.
O rozwój stacji nadal walczy Natalia
Humeniuk, szefowa Rady Programowej.
O kanale opowiada jak o swoim ulubionym
dziecku, widać, że to jej projekt życia. Szuka
nowego kierunku dla stacji – profesjonalnego i skierowanego do ekspertów – i to
nie tylko z Ukrainy. Ma ambicje ponadregionalne,
w
Hromadskim
możemy
znaleźć treści m.in. po angielsku i rosyjsku.
– W przestrzeni postsowieckiej brakuje
opiniotwórczych, ponadregionalnych i niezależnych mediów. Jesteśmy dość dużym
krajem, który stać na to, żeby mieć medium
rzetelnie prezentujące sytuację w Europie
Wschodniej – mówi Humeniuk. Stacja
jako jedne z niewielu ukraińskich mediów
od początku informowała np. o ostatnich wydarzeniach w Armenii, mając tam
własnego korespondenta, na co nie zdecydowały się dużo bogatsze telewizje. Dzisiaj
Hromadske nie cieszy się już taką popularnością widzów jak w czasie Majdanu,
gdy stację oglądały miliony ludzi głodnych

najświeższych informacji z rewolucyjnych
placów. Pozostało jednak zaufanie dziennikarzy innych mediów, w tym lokalnych:
np. w obwodzie dnipropetrowskim, lokalnej edycji Hromadske według badania
Instytutu Masowego Przekazu ufa 80 proc.
przebadanych dziennikarzy, którzy czerpią z niego informacje. – W czasach wojny
i problemów z prawami obywatelskimi
niezależne media są potrzebne jak nigdy.
Dlatego też będziemy kontynuować swoją
działalność – mówi Humeniuk.
Największe wyzwanie
Lokalne media, publiczna telewizja,
niezależni aktywiści wspierani przez państwowe jednostki – to już całkiem pokaźna
koalicja, które przynosi jakościową zmianę
w ukraińskiej przestrzeni medialnej.
Odporność ukraińskiego społeczeństwa
na propagandę wzrasta, ale prawdziwym
testem dla niego będzie okres zbliżających
się wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Wówczas okaże się, czy konstrukcja
obronna na froncie informacyjnym jest
w stanie wytrzymać ataki z zewnątrz i czy
nowe media zapewnią ludziom dostęp do
obiektywnych informacji o kandydatach
wspieranych przez oligarchów.

Maciej Piotrowski – ekspert ds. ukraińskich
w Instytucie Wolności. Absolwent historii i studiów ukraińskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tłumacz z języka ukraińskiego, współpracował
przy tłumaczeniu i opracowaniu książki „Ogień
Majdanu” Fundacji Ośrodek Karta. Animator kultury, organizator Festiwalu Folkowisko i innych
wydarzeń kulturalnych w Polsce wschodniej.
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Wielki Zwrot: ukraińska reorientacja
gospodarcza na Europę

Pośród zmagań i podziałów rząd Poroszenki dokonał po cichu
milowego kroku: Unia Europejska zastąpiła Federację Rosyjską na
pozycji największego partnera handlowego Ukrainy. […] Aby trafnie
prognozować transformację Ukrainy po Majdanie, należy wpierw
zrozumieć to, jak szerokie trendy w ukraińsko-europejskim handlu
po 1991 r. stworzyły podstawy pod stopniowy zwrot w kierunku Europy.

21

N

otoryczna korupcja, brak politycznej
stabilności i wciąż niepewne perspektywy pokoju w Donbasie rzucają
się cieniem na optymizm postmajdanowskiej Ukrainy. A jednak pośród zmagań
i podziałów rząd Poroszenki dokonał po
cichu milowego kroku: Unia Europejska
zastąpiła Federację Rosyjską na pozycji największego partnera handlowego Ukrainy.
Wprawdzie jest to po części związane
z pogorszeniem rosyjsko-ukraińskich stosunków od czasu Euromajdanu, pokazuje
jednak przyspieszenie w coraz bliższych
związkach pomiędzy Ukrainą i UE. Aby trafnie prognozować transformację Ukrainy po
Majdanie, należy wpierw zrozumieć to, jak
szerokie trendy w ukraińsko-europejskim
handlu po 1991 r. stworzyły podstawy pod
stopniowy zwrot w kierunku Europy.

Tak jak większość państw dawnego ZSRR
Ukraina przeszła trudną drogę do niepodległości
i państwowości. Rozkład centralnie planowanej
gospodarki po upadku Związku Sowieckiego
zepchnął Ukrainę w ekonomiczną zapaść.

Ukraiński handel z Rosją w znacznej mierze
opierał się na dostawie gazu i energii do
Europy2. Ukraina stała się istotnym partnerem w rosyjskim handlu energią dzięki
posiadaniu ważnych węzłów łączących
rurociągi Urengoj–Pomary–Użhorod oraz
Drużba, wybudowanych, kiedy była republiką członkowską ZSRS. Federacja Rosyjska
była w latach 90. również ważnym odbiorcą
ukraińskiej
siły
roboczej3.
Zależność
gospodarcza od Rosji była powodem, dla
którego Ukraina ubiegała się o członkostwo
we Wspólnocie Niepodległych Państw
(WNP). Była to regionalna organizacja
powołana w celu przeprowadzenia „cywilizowanego rozwodu” sowieckich republik.
W 1993 r. Ukraina została członkiem stowarzyszonym WNP (pomimo że nigdy nie
podpisała porozumienia stowarzyszeniowego ani członkowskiego), co wystarczało,
by zabezpieczyć status prawny ukraińskich
pracowników w Rosji i pozwolić, by handel
w przestrzeni postsowieckiej rozwijał się
bez przeszkód.
Asymetria relacji

Moskwa nie traktowała Kijowa jak równego

Silnie uprzemysłowione ośrodki miejpartnera, lecz bardziej jako przedłużenie właskie na wschodzie stanęły w obliczu utraty
snej władzy. Uzależnienie od rosyjskiego handlu
rentowności zakładów produkcyjnych,
zaś zachodnia część kraju pozostała niei energii uniemożliwiało Ukrainie nawiązanie
dostatecznie rozwinięta. Ukraina uniknęła
stosunków na równych warunkach.
konfliktów zbrojnych, które trapiły Mołdawię,
Gruzję i inne byłe republiki radzieckie, jednak
odpowiedź prezydenta Krawczuka na kryzys
Ta asymetryczna relacja była umacniana
krymski z 1994 r. wskazywała na poważny przez liczne rosyjskojęzyczne społecznopodział polityczny, który okaże się zaląż- ści na Ukrainie, obecność bazy rosyjskiej
kiem przyszłego konfliktu.
marynarki wojennej w Sewastopolu oraz
prawne i biurokratyczne więzi w ramach
W owym czasie Federacja Rosyjska była WNP. Niektóre dawne republiki radzieckie
największym źródłem importu na Ukrainę oddalały się od rosyjskiej strefy wpływów,
i głównym kierunkiem eksportu. W 1996 r. pozbawiona broni jądrowej i zależna
sama Rosja dostarczała 49 proc. importu
i kupowała 38 proc. eksportu Ukrainy1. 2 Between Dependence and Integration: Ukraine’s Relations With Russia, https://www.tandfonline.com/doi/
pdf/10.1080/09668136.2016.1173200?needAccess=true

1

Wszystkie statystyki związane z handlem pozyskano za: World Bank’s World Integated Trade Solution
(WITS), https://wits.worldbank.org

3

International Migration in the Russian Federation,
http://www.un.org/esa/population/meetings/ittmigdev2005/P11_Rybakovsky&Ryazantsev.pdf
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gospodarczo Ukraina wydawała się jednak
silnie umocowana w orbicie Rosji. Jednak
pomimo rosyjskich wpływów Ukraina
zaczęła budować więzi z Unią Europejską.
Administracja Krawczuka była otwarta na
członkostwo Ukrainy w UE4 i otworzyła możliwość szerszej integracji euroatlantyckiej
poprzez udział w natowskim Partnerstwie
dla Pokoju5.
Doprowadziło to do podpisania w 1994 r.
Umowy o partnerstwie i współpracy
(UPiW) pomiędzy UE I Ukrainą. UPiW miała
na celu nawiązanie formalnych stosunków
pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą oraz
nakreślenie szerokich obszarów współpracy pomiędzy stronami. Do 1996 r. udział
UE w imporcie Ukrainy wzrósł do 14,38 proc.,
zaś w eksporcie do 10,42 proc. Europejsko-ukraiński handel był ograniczony – po
części z powodu obaw o stabilność ukraińskich instytucji i rządów prawa, a po części
z powodu braku infrastruktury łączącej
Ukrainę z Zachodem.
Początek XXI w. był czasem względnej
stabilności ukraińskiej gospodarki. Ukraina
miała problemy z osiąganiem produkcji
przemysłowej sprzed odzyskania niepodległości, rozwój był jednak napędzany przez
nowo powstające gałęzie przemysłu
związane z rolnictwem i wydobyciem
surowców6. Rosja i WNP pozostały głównymi partnerami handlowymi Ukrainy,
odpowiadając za 56,52 proc. importu
i około 30,29 proc. eksportu w 2000 r.
Te wielkości runęły między 2001 a 2003 r.,
by ostatecznie ustabilizować się na poziomie 50,87 proc. i 26,9 proc. w 2004 r. Choć
wolumen handlu Kijowa z Moskwą nie
zmniejszał się, to malał udział Rosji w ogóle
ukraińskiego handlu. W 2000 r. handel z UE
4 Ukraine’s Long Road to European Integration,
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm_311_Haran_Feb2014_0.pdf
5

http://mfa.gov.ua/en/page/open/id/2541

6 http://carnegieendowment.org/2012/03/09/underachiever-ukraine-s-economy-since-1991-pub-47451

stanowił 19,86 proc. ukraińskiego importu
i 17,53 proc. eksportu, by osiągnąć poziom
odpowiednio 22,11 proc. i 17,3 proc. w 2004 r.
Dwustronny handel między Ukrainą
i UE został ukształtowany przez dwa
ważne wydarzenia na początku XXI wieku.
Pierwszym była ekspansja Unii Europejskiej
w 2004 r. Akcesja Polski, Węgier i Słowacji
przesunęła rubież UE bezpośrednio wzdłuż
terytoriów zachodniej Ukrainy, co zdecydowanie poprawiło ukraiński dostęp
do wspólnego rynku. Drugim wydarzeniem kluczowym była Pomarańczowa
Rewolucja. Program wyborczy Wiktora
Juszczenki podczas wyborów prezydenckich w 2004 r. obejmował m.in. poprawę
więzi z Unią Europejską7 (ale nie w kontrze do dalszego handlu z WNP). Choć
było niemal niemożliwe, by prezydencka
administracja w toku jednej kadencji zlikwidowała głęboko zakorzenioną ukraińską
korupcję i przeprowadziła szerokie reformy
gospodarcze niezbędne dla pełnego członkostwa, to podejście Juszczenki zostało
ciepło przyjęte przez nowych członków
UE i doprowadziło do przeformułowania
ukraińskich stosunków z Unią8. Do 2007 r.
handel z 27 członkami Unii Europejskiej
wzrósł, by osiągnąć 29,76 proc. ukraińskiego importu i 30,04 proc. eksportu.
Ukraina na rozdrożu
Po 20 latach równoważenia stosunków
z Rosją i Unią Europejską Ukraina znalazła się na rozdrożu. Powstanie unii celnej
Białorusi, Kazachstanu i Rosji sygnalizowało
dążenia Rosji do przekształcenia swych
wpływów w przestrzeni postsowieckiej
w bardziej pogłębiony projekt polityczny
niż WNP. W tym samym czasie UE wyszła
7 From Kuchma to Yushchenko – Ukraine’s 2004 Presidential Elections and the Orange Revolution, https://
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10758216.2005.1
1052197
8 EU-Ukraine relations after the orange revolution:
The role of the new member states, http://dx.doi.
org/10.1080/15705850701641023
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z propozycją podpisania z Ukrainą umowy
stowarzyszeniowej,
co
oznaczałoby
m.in tworzenie Pogłębionej i Kompleksowej
Strefy Wolnego Handlu. Kijów znalazł się
w obliczu dwóch rywalizujących bloków
regionalnych. W 2012 r. udział UE w ukraińskim imporcie wynosił 30,27 proc., zaś
w eksporcie 24,15 proc. (w porównaniu do
odpowiednio 40,15 proc. i 32,58 proc. unii
celnej). Ukraiński wybór pomiędzy przyszłością z Unią Europejską a wstąpieniem
do Euroazjatyckiej Unii Celnej stał się tłem
politycznym Euromajdanu.

Gdy Kijów chwiał się pod ciężarem konfliktu
zbrojnego i gospodarczego szoku po aneksji
Krymu i inwazji w Donbasie, Unia Europejska
stała się jednym z jej największych politycznych sojuszników.
Uwolniona z dwubiegunowego paradygmatu lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych,
postmajdanowska
Ukraina
mogła dążyć do integracji z UE bez
oglądania się na Rosję. Po zawarciu umowy
stowarzyszeniowej Ukrainy z UE i powstaniu
Pogłębionej i Kompleksowej Strefy
Wolnego Handlu z Ukrainą UE wyrosła na
głównego partnera handlowego Ukrainy9.
W trakcie długiego procesu biurokratycznej
i prawnej harmonizacji z Unią Europejską
ważne gałęzie przemysłu ukraińskiego
znalazły nowych partnerów w Europie –
w szczególności dotyczy to ukraińskiego
sektora rolnego10. Nowe relacje z Europą
znalazły również odzwierciedlenie w napływie
ukraińskiej siły roboczej, gdy Europa
Środkowa
doświadczyła
zwiększenia
liczby wniosków o pozwolenie na pracę,
składanych przez Ukraińców po 2014 r.11.

Pogłębienie
więzi
gospodarczych
szło w parze ze zwiększeniem politycznego zaangażowania ze strony UE. Unia
Europejska stała się ważnym propagatorem reformy antykorupcyjnej na Ukrainie
i przyjęła aktywną rolę w rozwoju i odbudowie Ukrainy12. Rosja była ważnym dostawcą
energii dla Europy od 1991 r., po 2014 r.
znaczna część UE odeszła jednak w kierunku własnych źródeł energii i innych niż
Rosja kierunków importu13. Wprawdzie
przed procesem transformacji politycznej na Ukrainie wciąż stoi wiele wyzwań,
możemy być wszakże pewni, że związki
Kijowa i Brukseli będą z czasem tylko się
zacieśniać.
ters 7.2 and 8.7, https://link.springer.com/content/
pdf/10.1007%2F978-3-319-41776-9.pdf
12 http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/ukraine-eu/eu-policy/
assistance
13 http://carnegieeurope.eu/2014/09/23/new-geopolitics-of-eu-energy-security-pub-56705

Justin Tomczyk – absolwent Uniwersytetu
Illinois w Urbanie i Champaign. Obecnie
odbywa staż w International Center for Human
Development w Erywaniu (Armenia), gdzie specjalizuje się w integracji europejskiej i relacjach
UE–Armenia.

9 https: //eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/21194/latest-statistics-ukraines-tradeeu-boosted-first-full-year-association-agreement_en
10 http://www.ier.com.ua/f iles/publications/News/2013/
PolPap_01-2013_DCFTA_eng.pdf
11 Part II Ukrainian Migration to Selected EU Countries:
Facts, Figures and the State of Literature, Chap-

Marcin Witold Surowiec – urzędnik mianowany
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, absolwent
I edycji Szkoły Przywódców Instytutu Wolności
i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
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Marek Budzisz

Rosyjskie scenariusze dla Ukrainy
(około roku 2030)

Już sam fakt rozpoczęcia debaty na temat Ukrainy w rosyjskich
mediach jest zjawiskiem istotnym, bo być może obserwujemy
początki przewartościowania stanowiska Moskwy, ale nie mniej
ważne jest to, kto w niej bierze udział i co mówi.
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W

rosyjskich mediach, oczywiście nie
tych mainstreamowych, bo tam
niewiele się zmieniło, ale w niszowych publikacjach przeznaczonych dla
rosyjskiej elity intelektualnej trwa właśnie
dyskusja na temat Ukrainy. Precyzyjnie
rzecz ujmując, debatuje się o rosyjskiej polityce wobec Kijowa, zarówno w przeszłości,
jak i w perspektywie najbliższych kilkunastu
lat. Już sam fakt rozpoczęcia debaty na ten
temat jest zjawiskiem istotnym, bo być może
obserwujemy początki przewartościowania
stanowiska Moskwy, ale nie mniej ważne
jest to, kto w niej bierze udział i co mówi.
Debata
rozpoczęta
została
przez
ekspertów,
politologów,
specjalistów
w zakresie polityki zagranicznej umownie
określanych mianem – by użyć terminu
wprowadzonego do obrotu naukowego
przez Andrieja Cygankowa – „dierżawików”.
Schematycznie przyjęło się uważać, zwłaszcza na Zachodzie, że w rosyjskim myśleniu
o świecie istotne są dwa nurty – Zapadników,
chcących
integracji
z
Zachodem
i Euroazjatów (najbardziej znanym z nich,
choć nie najbardziej wpływowym jest
Aleksandr Dugin), czyli zwolenników „osobnej drogi” Rosji. Ten podział nawiązujący do
XIX-wiecznych dyskusji bardziej zaciemnia,
niż rozjaśnia realia Rosji współczesnej. Bo
najbardziej wpływową dziś grupą (mowa
oczywiście o wpływach intelektualnych)
są ludzie środka, w materii gospodarczej
zwolennicy reform i liberalizmu, politycznie opowiadający się za silnym państwem
i nawiązujący do rosyjskiej i sowieckiej
tradycji imperialnej. Są to ludzie skupieni
wokół Klubu Wałdajskiego, Rosyjskiej Rady
ds. Polityki Zagranicznej, pracujący w eksperckim zapleczu rządu i administracji
prezydenta, wykładający na moskiewskim
Uniwersytecie im. M.W.
Łomonosowa.
Z pewnością nie należą oni do opozycji, są
raczej intelektualnym wsparciem dla rządzącej dziś Rosją ekipy wywodzącej się ze
służb specjalnych (choć i w tym środowisku niemała jest liczba osób o podobnej
genealogii).

Krytyka wobec Moskwy
To właśnie oni rozpoczęli dyskusję na
temat Ukrainy. Są przy tym niezwykle
wprost krytyczni wobec dotychczasowych
osiągnięć Moskwy, bo ich zdaniem rosyjskie wpływy nad Dnieprem zostały na
najbliższe lata – jeśli nie dziesięciolecia –
zredukowane praktycznie do zera. Jest to
następstwem zasadniczego błędu, jaki był
udziałem Moskwy. Błędu polegającego na
niedocenieniu siły ukraińskiego odrodzenia narodowego i uwierzeniu we własną
rosyjską narrację imperialną, rodem jeszcze z XIX wieku, że Ukrainę zamieszkują
w gruncie rzeczy Rosjanie, a gołym okiem
widoczne różnice mają w gruncie rzeczy
charakter folklorystyczny. Towarzyszyło
temu przecenianie siły prorosyjskich sympatii na Wschodzie oraz lekceważenie
rzeczywistych aspiracji ukraińskich elit.
A te były dość jasno i wprost formułowane,
jeszcze za czasów Krawczuka i Kuczmy.
Ten ostatni napisał nawet książkę, wydaną
również w Rosji, o wymownym tytule
„Ukraina to nie Rosja”. Skutkiem błędnego rozeznania sytuacji stała się, zdaniem
dyskutujących, błędna polityka. Bo o ile
z uczestników debaty nikt nie kwestionuje
celowości inwazji na Krym i jego aneksji
(to istotna informacja), o tyle – jeśli idzie
o rosyjską aktywność wobec Donbasu –
większość uważa po latach, że „nie było
warto”.
Z kilku powodów. Reakcja kolektywnego Zachodu okazała się silniejsza
i bardziej konsekwentna, niż przypuszczano. Nie powtórzyła się sytuacja resetu
po wojnie z Gruzją w 2008 roku. Mało tego,
Zachód, ale szczególnie Stany Zjednoczone
– zdaniem większości wypowiadających
się – są zainteresowane utrzymaniem
obecnego kierunku polityki Kijowa. Bo
tego rodzaju „polityka powstrzymywania”
pozwala Waszyngtonowi z jednej strony
powoli dusić ekonomicznie Rosję, a po
drugie dyscyplinować Unię Europejską.
Z punktu widzenia wewnętrznej sytuacji
naszego wschodniego sąsiada oznacza to,
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że mimo znacznego skurczenia się
ukraińskiej gospodarki (PKB na poziomie 100 mld dolarów), dezindustrializacji,
olbrzymiej emigracji zarobkowej, istotnego
ciężaru długów – scenariusz dezintegracji
państwowości ukraińskiej przez ostatnie
lata wieszczony przez rosyjskich propagandystów jest mało realny. Bo w sytuacji
ostrych napięć i trwającej z Rosją rywalizacji Zachodu ani Waszyngton, ani tym
bardziej Berlin nie pozwolą sobie na to,
aby Ukraina przekształciła się w państwo
upadłe. Maksimum tego, co może nastąpić
w Kijowie, to wymiana elit, ale nie zmiana
generalnego kierunku polityki.
Antyrosyjski azymut
Wielu rosyjskich specjalistów uważa,
że ukraińskim Emmanuelem Macronem
może stać się Swiatosław Wakarczuk.
Ale takie rotacje z punktu widzenia
Moskwy niewiele zmienią, bo zdaniem ekspertów realna batalia o władzę w Kijowie
rozgrywała się będzie między obozem nacjonalistów – populistów (Tymoszenko) oraz
nacjonalistów – biurokratów (Poroszenko),
a to oznacza, że w najbliższych latach
wewnętrzna konsolidacja ogniskowała się

będzie wokół haseł narodowych, o jednoznacznie antyrosyjskim azymucie.

W rezultacie do 2030 roku (bo taka jest perspektywa refleksji rosyjskich analityków) na
Ukrainie ukształtuje się nowe, antyrosyjskie
pokolenie obywateli, a państwo zintegruje się
ekonomicznie z Unią Europejską.
Odejdzie na trwałe z „ruskiego miru”,
a stać się może jednym z głównych politycznych przeciwników Moskwy na obszarze
postsowieckim, o czym świadczą ostatnio
podjęte zabiegi Kijowa o ożywienie sojuszu
państw antyrosyjskich z obszaru byłego
ZSRR (tzw. GUAM, ale bez Azerbejdżanu).
Zabiegi prezydenta Poroszenki o uzyskanie zgody na autokefalię ukraińskiej
Cerkwii Prawosławnej, polityka językowa
w edukacji oraz przedwyborcze gry z częstotliwościami
kanałów
telewizyjnych
kontrolowanych przez niechętnych obecnej władzy magnatów (chodzi o telewizje
Ihora Kołomojskiego i Dmytra Firtasza)
tylko w dłuższej perspektywie będą sprzyjać separowaniu się Rosji i Ukrainy. Jest
to zdaniem rosyjskich analityków trend
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uniwersalny i Moskwa go nie powstrzyma,
o czym świadczy np. polityka władz
Białorusi, czyli dystansowanie się od Rosji
w planie kulturowym i językowym (choć
już nie, gdy chodzi o politykę historyczną).
Scenariusz na przyszłość
Nie mniej ciekawa od diagnozy jest
odpowiedź na pytanie, co z „tym wszystkim
należy zrobić”. Dmitrij Trenin pisze np., że
Rosja winna myśleć o ustępstwach wobec
Zachodu w Donbasie. Zamrożenie status
quo w dłuższej perspektywie jest dla niej
scenariuszem złym, bo trudno liczyć na
zniesienie sankcji i napływ zachodnich
inwestorów, czego dziś Moskwa bardzo
potrzebuje. Inni uczestnicy debaty nawet
jeśli nie formułują tego wprost, a wielu takie
działania proponuje, myślą podobnie. Jakaś
formuła ustępstw na wschodzie Ukrainy
jest niezbędna i w interesie Rosji jest iść w tę
stronę. Bo w gruncie rzeczy chodzi o normalizację relacji z Unią Europejską, pogłębianie
różnic między Brukselą a Waszyngtonem
i zniesienie sankcji (sankcje po aneksji
Krymu uznawane są za symboliczne).

Jaki jest plan docelowy? Ukraina zintegruje się
gospodarczo z Unią Europejską. Temu trendowi
Rosja nie ma siły się przeciwstawić.
W Kijowie rządzić będą politycy co
najmniej niechętni Rosji, dlatego trzeba
będzie włożyć sporo wysiłku, aby sytuację
znormalizować, głównie na gruncie wymiany
handlowej.
Zdaniem rosyjskich ekspertów Ukraina nie
stanie się członkiem Unii, co najwyżej może
liczyć na specjalny status w tym zakresie.
Ale jaki on będzie miał kształt, jak dotąd nie
wiadomo, bo dopiero po brexicie Unia stanie
wobec wyzwania ukształtowania swych
relacji z europejskimi dużymi państwami nienależącymi do niej, takimi jak Wielka Brytania,
Turcja i Ukraina właśnie. W planie polityki

bezpieczeństwa rosyjscy eksperci są przekonani, że ewentualny akces Kijowa do NATO
to mrzonki, bo na integrację z Sojuszem –
wobec sprzeciwu Moskwy – nie zgodzi się
wiele europejskich stolic. Co najwyżej Kijów
może budować swoją politykę bezpieczeństwa w trybie umów dwustronnych, w tym
i z Waszyngtonem. Ale w dłuższej perspektywie, zdaniem rosyjskich ekspertów, wobec
instrumentalnego traktowania Ukrainy przez
Stany Zjednoczone (jako narzędzia w proxy
wojnie z Rosją) nie da jej to trwałego poczucia bezpieczeństwa. I taka – generalnie rzecz
ujmując – ich zdaniem powinna być w najbliższych latach polityka Moskwy wobec
Kijowa. Akceptacja współpracy gospodarczej,
głównie na linii Rosja – Unia, ale bez dyskryminacji Ukrainy. I twardy sprzeciw wobec
partnerstwa Kijowa z zachodnim systemem
bezpieczeństwa zbiorowego. Ich zdaniem
dzisiejsza wiara ukraińskich elit w powodzenie „drogi na Zachód” już wkrótce (choćby
przy okazji decyzji o North Stream 2 i tranzycie) zostanie wystawiona na bolesną próbę.
Rosja powinna wspierać politykę przekształcenia Ukrainy w państwo federalne, ale
dyskretnie. Dziś tendencje odśrodkowe na
gruncie konfliktów językowych wspierają
państwa członkowskie Unii, takie jak choćby
Węgry, Słowacja czy Rumunia. A Rosja
powinna czekać, dziś ustąpiwszy w sprawie
Donbasu, gdyż może odzyskać swe wpływy
około roku 2030.

Marek Budzisz – analityk, obserwator rosyjskiego
życia politycznego. Były dziennikarz, prowadzi
blog „Wieści z Rosji” w Salonie 24.
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wojciech konończuk

Ukraińska (niedokończona) rewolucja

Rewolucja godności i agresja rosyjska stały się punktem
zwrotnym w najnowszej historii Ukrainy. Wydarzenia te
zainicjowały bezprecedensowe zmiany w ukraińskiej polityce
wewnętrznej i zagranicznej.
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N

ajbardziej doniosłą ich konsekwencją
stał się gwałtowny „rozwód” z Rosją,
który unieważnił strategiczny dylemat obecny w ukraińskim myśleniu przez
ponad dwie dekady po odzyskaniu niepodległości. Sprowadzał się on do próby
pogodzenia polityki integracji europejskiej
przy jednoczesnym zachowaniu w miarę
poprawnych relacji z Rosją.
Zerwanie z Rosją

ukraińskiej tożsamości narodowej i państwowej oraz jej ekspansji we wschodniej
i południowej części kraju, gdzie dotychczas była najsłabsza.
Zerwanie Ukrainy z Rosją to jedna z najważniejszych zmian w Europie po 1991 roku,
choć – jak się wydaje – wciąż słabo uświadomiona przez elity europejskie. Ma ona
również niezwykle istotne implikacje
dla Polski i stanowi realizację celów klasycznego polskiego myślenia o Europie
Wschodniej, sięgającego jeszcze do koncepcji piłsudczykowskich, a następnie myśli
paryskiej „Kultury”. Wyłoniło się bowiem
niezależne od Rosji państwo ukraińskie,
będące trwałym bytem międzynarodowym, które uznało integrację z Zachodem
za jedyną możliwą opcję. Ta nowa, upodmiotowiona Ukraina wywraca do góry
nogami dotychczasową sytuację międzynarodową w regionie.

Podejście to, przez wiele lat określane
mianem wielowektorowości (w istocie
była to dwuwektorowość), zakończyło
się z hukiem w pierwszych miesiącach
2014 roku. Ówczesne wydarzenia udowodniły, że próba pogodzenia przez Ukrainę
aspiracji europejskich z chęcią utrzymania
„braterskich” relacji z Moskwą jest celem
niemożliwym do zrealizowania. Oczywistą
przyczyną była imperialna postawa Rosji,
która tradycyjnie postrzega swoje otoczenie
międzynarodowe jako grę o sumie zerowej.
Trudna europeizacja
Ukraińska suwerenność jest uznawana za
zagrożenie dla kluczowych interesów straWojnie z Rosją towarzyszy ambitny protegicznych Kremla, zaś Ukraina ma rację jekt modernizacji państwa ukraińskiego.
bytu wyłącznie jako rosyjski satelita o ogra- Złudzeniem byłoby jednak twierdzenie,
niczonej suwerenności.
że rezultatem rewolucji godności stała
się automatyczna europeizacja Ukrainy.
Decyzja Rosji o aneksji Krymu i wywoła- Doświadczenia ostatnich czterech lat pokaniu wojny w Donbasie sprawiła, że stosunki zują, że należy raczej mówić o początku
rosyjsko-ukraińskie już nigdy nie będą takie bardzo trudnej drogi. Z jednej strony, zainijak do 2014 roku. Polityka Kremla unieważ- cjowany został bezprecedensowy proces
niła ukraińską konieczność balansowania reform w wielu sferach: od armii i sektora
między Moskwą a Zachodem. Kijów rozpo- gazowego, przez szkolnictwo, ochronę
czął szybki proces wychodzenia z rosyjskiej zdrowia, po wymiar sprawiedliwości.
strefy wpływów i jednoznacznie wybrał Z drugiej jednak strony, naprawa państwa
kierunek euroatlantycki jako strategiczny. z żadnej z kluczowych dziedzin jego funkCo ważne, wybór ten nie ma dzisiaj alter- cjonowania nie została doprowadzona
natywy i został poparty nie tylko przez do końca, zaś sam proces reform pozoznaczną większość elit, ale – po raz pierwszy staje w znacznym stopniu rozczarowujący.
w takiej skali – przez ogromną część spo- Wciąż brakuje masy krytycznej, żeby zainiłeczeństwa. Sondaże pokazują najwyższy cjowany proces doprowadzić do końca.
w historii poziom społecznego poparcia dla
integracji z UE i NATO. Wynika to również
Aby uzmysłowić sobie, gdzie tkwi przyz przyspieszonego procesu wzmacniania czyna postmajdanowych porażek, które
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świetnie widać także w badaniach opinii
publicznej (71 proc. Ukraińców uważa,
że ich państwo zmierza w złą stronę),
należy pamiętać, co działo się na Ukrainie
przez ponad dwie dekady niepodległości.
Fundamentalnej
transformacji
wymaga powstały w tym okresie antyrozwojowy system, który – choć osłabiony po
2014 roku – wciąż broni się przed zmianami.
Jego zwornikiem są skorumpowani politycy, dla których fundamentalna rewizja
reguł gry stanowi śmiertelne zagrożenie.
Jest zresztą zadziwiającym paradoksem, że
większość graczy politycznych na Ukrainie
A.D. 2018 stanowią osoby obecne w niej od
kilkunastu i więcej lat, zaś pierwsze miejsce w sondażach przed zbliżającymi się
wyborami prezydenckimi zajmuje skompromitowana Julia Tymoszenko. Trudno
jest budować nowe państwo w oparciu
o stare kadry.
W rezultacie ukraińską politykę nadal
napędza mechanizm oligarchiczny. Jego
istotą są wpływy nieformalne niewielkiej grupy osób dysponujących wielkimi
zasobami finansowymi, aktywami przemysłowymi i kontrolą nad mediami.
Nieodłączną częścią pozostaje też systemowa korupcja. Taki mechanizm zawsze
pozostanie dysfunkcjonalny i będzie prowadził od jedno kryzysu do drugiego, co
najwyżej interwały między nimi będą różne.
Osiągnięcie przełomu w procesie transformacji państwa wymaga wymiany
dużej części elity politycznej, zmiany
reguł w grze politycznej i punktu zwrotnego w walce z korupcją. Towarzyszyć
temu musi stworzenie warunków do wyjścia z długotrwałej zapaści ekonomicznej.
45-milionowa Ukraina jest dzisiaj karłem
gospodarczym. Ukraiński PKB w wysokości około 100 mld dolarów jest nieco
ponaddwukrotnie większy od 10-milionowej Białorusi i pięciokrotnie mniejszy niż
Polski. Przyszłość państwa ukraińskiego
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zależeć będzie również od efektywności w tym przede wszystkim tego, co wydagospodarki i zdolności zapewnienia trwa- rzyło się na Wołyniu. Nasze obecne spory
łego wzrostu.
wynikają jednak nie tylko z tego, że
stery polityki historycznej Kijowa przejęli
Jaka Ukraina?
zachodnioukraińscy nacjonaliści, z którymi
osiągnięcie porozumienia nigdy nie będzie
Mimo ledwie zarysowanych wyżej pro- możliwe. Jest to również konsekwencja
blemów i wyzwań, jakie stoją przed Ukrainą, nowej ukraińskiej asertywności – widocznie ma ona dzisiaj innego wyboru niż kon- nej zresztą nie tylko wobec Polski.
tynuowanie reform. Pytanie brzmi bowiem:
nie – czy w ogóle, ale jak długo ten proces
może potrwać i w jakim stopniu okaże się
skuteczny. Od tego zależy bowiem ukraińskie być albo nie być. Można zatem
ostrożnie oczekiwać, że powstanie stabilnej Ukrainy, zakotwiczonej na Zachodzie,
która stopniowo niweluje narosły przez lata
dystans rozwojowy, będzie jedynie sprawą
mniej lub bardziej odległej przyszłości.
Dopiero wówczas można zacząć mówić
o dokonanej rewolucji. Jakie to będzie państwo – pozostaje jednak sprawą otwartą.
Polska należy do tych krajów europejskich, które są najbardziej zainteresowane
losem Ukrainy i wspierają ją niezmiennie
na wielu płaszczyznach. Wynika to z uwarunkowań geograficznych i tego, że rozwój
i stabilność (a nie tylko stabilizacja) bliskiego
sąsiada oraz jego zakończona sukcesem
integracja euroatlantycka leżą w naszym
interesie. Jeśli ktoś ma wątpliwości, warto
poddać analizie politykę Niemiec wobec
Polski po 1989 roku. Ważne jest również,
że wiele istotnych spraw międzynarodowych Kijów widzi podobne jak Warszawa,
w tym zagrożenia rosyjskie i konieczność utrzymania obecności Stanów
Zjednoczonych w regionie. Jednocześnie
nie należy nadinterpretowywać obecnego
zbliżenia Ukrainy z Berlinem, gdyż ma
ono nadal charakter bardziej taktyczny niż
strategiczny.
Oczywiście sprawą, która niezmiennie
Wojciech Konończuk – analityk w Ośrodku
psuje klimat w relacjach polsko-ukraiń- Studiów wschodnich (OSW), w którym kieruje
skich, jest kwestia trudnej wspólnej historii, Zespołem Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.
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Jewhen Mahda
tłum. Maciej Piotrowski

W warunkach systemowego kryzysu Ukraina musi dziś
zmierzyć się z szeregiem taktycznych i strategicznych wyzwań,
od których efektywności będzie zależeć przyszłość jednego
z większych państw Europy. Problemy są dobrze znane, leżą
na powierzchni, ale nie czyni to ich prostszymi w rozwiązaniu.
Proces budowy jakościowo nowej Ukrainy będzie spotykał się
z trudnościami różnego rodzaju.

Fot. 7th Army Training Command, Flickr.com (Creavie Commons)

Co musi zrobić Ukraina,
by odeprzeć hybrydową agresję
i wybić się na niezależność?
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owodem problemów współczesnej
Ukrainy jest długotrwały okres imitacji działalności państwa, który
trwał przez ostatnie dwadzieścia pięć lat.
Od lat 90. prawie wszyscy sąsiedzi potrafili
pójść do przodu, a Ukraina została praktycznie sam na sam z pragnieniem Rosji,
by odnowić nad nią kontrolę. Hybrydowa
agresja Kremla ma jednak również
pozytywny wymiar. Stawia Ukrainę przed
ostatecznym wyborem: czy ma się zmieniać i dążyć do Europy, czy nie robić niczego
i zostać w pełni podporządkowana Rosji.
Dlatego
przeprowadzenie
niepopularnych
reform
będzie
pierwszym
zadaniem w kolejności. Mamy już pierwsze
sukcesy w kwestiach reformy emerytalnej
i medycznej. Naftohaz Ukrainy przestał
być czarną dziurą dla budżetu państwa.
Jednak ciągle na uregulowanie czeka
wiele kolejnych aspektów życia Ukraińców.
Pomyłką jest wiązanie ich jedynie z kwestią
korupcji, chociaż jej destruktywny wpływ
na życie Ukraińców jest znaczący. Moim
zdaniem ważniejsze jest jednak przeprowadzenie przejrzystej prywatyzacji resztek
państwowej własności i wprowadzenie
rynkowych zasad w obrocie ziemią.

Władza powinna nauczyć się komunikować
z obywatelami. Szczera ocena sytuacji w kraju,
umiejętność krytycznego podejścia do swoich
działań, zdolność do niepopularnych decyzji –
nie nasilą alarmistycznych nastrojów wśród
Ukraińców, ale będą mogły wzmocnić autorytet
władzy państwowej.
Ukraina musi też odejść od zgubnej praktyki całościowej wymiany kadr po każdych
wyborach prezydenckich, co negatywnie
wpływa na płynność działań instytucji
państwowych.

Wzmocnienie armii i służb specjalnych to proces, który wydaje się dziś
jednym z większych sukcesów Ukrainy.
Pomyłka Kremla polegała na tym, że nie
doceniono poziomu gotowości przedstawicieli klasy średniej do zaangażowania
w obronę państwa, w momencie gdy
wojsko i służba bezpieczeństwa były sabotowane i nie funkcjonowały. Ale dziś
siła wojskowa Ukrainy znacząco wzrosła,
a zmiana formuły z Antyterrorystycznej
Operacji (ATO) na Operację Połączonych
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Sił (OOS) może pozytywnie wpłynąć na
przyspieszenie perspektywy odnowienia
terytorialnej jedności Ukrainy.
I nie mniej ważna sprawa: Ukraina
powinna usunąć pozostałości komunistycznego ustroju. Mowa tu nie tylko o nazwach
ulic i pomnikach Lenina (tutaj sukcesy
są widoczne), ale i o nastrojach paternalistycznych, braku poczucia wspólnego
interesu i gotowości do realizacji własnego
potencjału zarówno indywidualnie, jak
i w grupie. Im więcej obywateli będzie
uświadamiać sobie potrzebę własnej
zmiany – jako podstawę całościowego zwycięstwa Ukrainy – tym mniej boleśnie będą
odczuwane kolejne kroki transformacji.

kontroli nad terenem, ale agresywny wpływ
na nastroje obywateli państwa, które stało
się celem ataku. Dlatego własna struktura
religijna, niezależna od agresora, będzie
miała istotne znaczenie dla narodowego
bezpieczeństwa Ukrainy.
Przyszłe wstąpienie Ukrainy do UE
i NATO (oczywiście nie stanie się to
wcześniej niż za dziesięć lat) będzie
ostatecznym potwierdzeniem planów
integracji ze strukturami Zachodu. Spełnienie tych warunków będzie oznaczać
zwycięstwo Ukrainy w hybrydowej wojnie
przeciwko Rosji. Wojnie nieogłoszonej, ale
istotnej dla naszego państwa.

Na koniec pragnę zwrócić uwagę na najistotniejsze kamienie milowe na przyszłej drodze
Ukrainy do zwycięstwa przeciwko hybrydowej
agresji Rosji, która stała się największym wyzwaniem w latach ukraińskiej niezależności.
Oczywiście podstawową sprawą jest
odnowienie terytorialnej jedności Ukrainy
i udana reintegracja terenów okupowanych
dziś przez Rosję i jej marionetki. W tym celu
nasze społeczeństwo (nie tylko władza) musi
przepracować swoje pomyłki, do których
doszło w latach niezależności Ukrainy,
a potem działać w kierunku stworzenia
obrazu państwa atrakcyjnego, z pozytywnymi perspektywami. To może pomóc
w walce o sympatię mieszkańców Donbasu
i Krymu. Ten proces wymaga wewnętrznej
konsolidacji i wyraźnych zmian na Ukrainie.
Idąc dalej – chociaż w naszym państwie istnieje wyraźny rozdział państwa
i cerkwi, to stworzenie autokefalicznej prawosławnej cerkwi na Ukrainie jest nie tylko
ważne z punktu widzenia religijnego, ale
także będzie czynnikiem wzmacniania
świadomości narodowej. Jak wiadomo,
wojna hybrydowa nie ma na celu objęcia

Jewhen Mahda – jeden z czołowych ukraińskich
politologów, autor badań o przeciwdziałaniu
rosyjskiej agresji hybrydowej. Dyrektor Instytutu
Światowej Polityki, docent Politechniki Kijowskiej.

Maciej Piotrowski – ekspert ds. ukraińskich
w Instytucie Wolności. Absolwent historii i studiów ukraińskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tłumacz z języka ukraińskiego, współpracował
przy tłumaczeniu i opracowaniu książki „Ogień
Majdanu” Fundacji Ośrodek Karta. Animator kultury, organizator Festiwalu Folkowisko i innych
wydarzeń kulturalnych w Polsce wschodniej.
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Fot. Pexels.com (Creative Commons)

Cyfrowa rewolucja nad Dnieprem

Ukraina dzięki cyfryzacji stoi przed historyczną szansą
zreformowania większości obszarów funkcjonowania
państwa i gospodarki. W naszym interesie jest
dostrzeżenie zachodzących zmian oraz – tam, gdzie to
możliwe – współpraca i wymiana doświadczeń.
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ewolucja godności na Ukrainie
pociągnęła za sobą przemiany
w każdej dziedzinie funkcjonowania
tego państwa – w niektórych obszarach
są to zmiany kolosalne, w bardzo wielu
jedynie symboliczne. Nasze wyobrażenie
o Ukrainie jako państwie zacofanym, ledwie
nadążającym za resztą Europy, może się
jednak wkrótce radykalnie zmienić na
skutek zachodzącego tam szybko postępu
w zakresie cyfryzacji. Dotyczy to zarówno
sektora publicznego, jak i prywatnego, nie
bez wpływu pozostaje także działalność
organizacji pozarządowych oraz aktywność samych obywateli.

południowokoreański KONEPS, a wspierany przez Bank Światowy standard OCDS
(Open Contracting Data Standard), na
którym oparto techniczne funkcjonowanie
platformy ProZorro, został upubliczniony
ledwie w połowie 2015 roku. Po drugie,
ProZorro zapewnia nie tylko platformę do
realizacji całego procesu zamówień publicznych, ale dodatkowo dzięki wsparciu firmy
Qlik zawiera narzędzia analityki biznesowej (Business Intelligence), pozwalające
na wgląd i prezentację danych dotyczących zamówień publicznych – zarówno
w skali całego kraju, jak i poszczególnych
jednostek administracyjnych. Tego typu
narzędzia są kluczowe dla zarządzania
Zastosowanie
nowych
technologii biznesem międzynarodowych korporacji –
umożliwiło Ukraińcom m.in. wdroże- tu z powodzeniem zaimplementowano je
nie przełomowego systemu zamówień dla 40-milionowego kraju.
publicznych ProZorro, transparentną
prywatyzację
mienia
państwowego,
Uzupełnieniem platformy ProZorro jest system
stworzenie instytucji e-petycji, obywatelskiego monitoringu legislacji i działań
obywatelskiego monitoringu zamówień publiczdeputowanych do Rady Najwyższej,
nych DoZorro, dzięki któremu udało się już
walkę z dezinformacją, a w przyszłości
wielokrotnie powstrzymać niezgodne z prawem
doprowadzi być może do harmonizacji
rynków cyfrowych i ułatwienia współpracy
działania w tym zakresie.
gospodarczej zarówno z Unią Europejską,
jak i pozostałymi państwami objętymi proTo jednak dopiero początek innowacji,
gramem Partnerstwa Wschodniego.
gdyż w planach jest uruchomienie podobnej platformy – ProZorro.Sale, służącej do
Innowacje cyfrowe w walce
uczciwej sprzedaży majątku państwowego
z korupcją
i dodatkowego modułu umożliwiającego
zarządzanie ryzykiem prawnym poszczeNajważniejszym, wręcz flagowym pro- gólnych przetargów. Łatwo możemy sobie
jektem zrealizowanym w ramach cyfryzacji wyobrazić, jak całość zbudowanego w ten
ukraińskiego państwa jest wspomniany sposób systemu wpływa na walkę z korupwyżej system ProZorro, zapewniający cją – podstawowym problemem, z jakim
przede
wszystkim
transparentność boryka się od wielu lat Ukraina.
(ukr. „prozoryj” to „przejrzysty”) zamówień
publicznych. Jest to bowiem platforma,
Nowe technologie w służbie
dzięki której praktycznie całość proceinicjatywy obywatelskiej
dury przetargowej jest jawna i dostępna
publicznie.
Ogromne
znaczenie
dla
postępu
cyfryzacji i zastosowania innowacji techProZorro imponuje zarówno innowacyjnością, nologicznych na Ukrainie ma działalność
zarówno
organizacji
pozarządowych
skalą, jak i procesem jego wdrożenia.
(w przypadku ProZorro – projekt został
Po pierwsze, na świecie funkcjonuje zainicjowany przez ukraiński oddział
tylko kilka podobnych systemów, m.in. Transparency International), jak i inicjatywa
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obywatelska głównie ze strony młodych,
ambitnych i patriotycznie nastawionych
przedstawicieli tzw. pokolenia Y (milenialsów). Doświadczenie, jakie zdobyli,
pracując niejednokrotnie dla międzynarodowych koncernów w kraju i zagranicą,
zaowocowało
chęcią
zastosowania
podobnych standardów i innowacji na
Ukrainie, a zmiany, które nastąpiły wraz
z Euromajdanem, otworzyły dla nich
swoiste okno możliwości.

Przykładem instrumentu społecznej, oddolnej
kontroli polityków jest portal VoxUkraine, który
między innymi analizuje działalność legislacyjną deputowanych do Rady Najwyższej Ukrainy.
Na łamach portalu znaleźć można nie tylko
analizę bieżących zmian ustawodawstwa –
najciekawsze są bowiem rozwiązania
przejrzyście ilustrujące analizowane zagadnienia, jak np. wsparty wykresami ranking
polityków uwzględniający poszczególne
obszary ich działalności pod kątem
reform, obecność na sali plenarnej, udział
w głosowaniach etc. czy też iMoRe (Indeks
Monitoringu Reform) obrazujący postęp
legislacji na wzór indeksów giełdowych.
Tempo zmian
Szereg wprowadzanych na Ukrainie
zmian to rozwiązania dobrze znane w wielu
rozwiniętych krajach, niemniej tempo ich
implementacji oraz stopień ułatwienia
dzięki nim życia obywateli należy zdecydowanie poczytywać za największą
zaletę swoistej cyfrowej rewolucji nad
Dnieprem. Dotyczy to zarówno możliwości załatwienia coraz większej liczby
spraw i wniosków (m.in. wydanie niektórych dokumentów, składanie e-petycji
do centralnych organów państwa czy Rady
Miejskiej Kijowa), jak i planu wprowadzenia
rozwiązań cyfrowych w ramach reformy
służby zdrowia i sądownictwa.
Na uwagę zasługuje także opublikowane w styczniu 2018 r. rozporządzenie

ukraińskiej Rady Ministrów dotyczące
„Koncepcji rozwoju społeczeństwa i gospodarki cyfrowej na lata 2018–2020”, w której
jednym z kluczowych rozwiązań jest
planowane zastosowanie technologii
blockchain m.in. dla zarządzania państwowymi rejestrami i bazami danych.
Ukraina dzięki cyfryzacji stoi zatem
przed historyczną szansą zreformowania większości obszarów funkcjonowania
państwa i gospodarki. W naszym interesie jest dostrzeżenie zachodzących zmian
oraz – tam, gdzie to możliwe – współpraca
i wymiana doświadczeń. Przede wszystkim ogromnym wyzwaniem pozostaje dla
Ukraińców dostęp do internetu w standardzie LTE (Ukraina rażąco odstaje pod
względem dostępności sieci 4G od większości krajów europejskich – usługa została
tak naprawdę wprowadzona wyłącznie
na obszarze około 20 ukraińskich miast
w… marcu 2018 roku!) oraz harmonizacja
rynków cyfrowych i stosowna integracja z Unią Europejską. Jednak nie było
chyba w historii podobnego przypadku
tak obiecującego „środowiska testowego”
dla rozwiązań informatycznych, jakim jest
obecnie Ukraina – i dobrze byłoby, gdyby
polscy przedstawiciele branży IT, podobnie
jak ich koledzy z Zachodu, bacznie obserwowali to, co dzieje się nad Dnieprem.

Adrian Purzycki – absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikant adwokacki przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Od 2012 r. zawodowo związany z branżą IT.
Interesuje się zastosowaniem nowych technologii
(w szczególności sztucznej inteligencji oraz
technologii blockchain) w usługach prawniczych
i administracji publicznej.
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Na Ukrainie udało się wdrożyć system informatyczny
ProZorro, będący platformą realizacji zamówień
publicznych. Nazwa pochodzi od ukraińskiego słowa
„prozoryj”, które oznacza „przejrzysty”.

Fot. National Bank of Ukraine, Flickr.com (Creative Commons)

ProZorro – tego rozwiązania
nie powstydziliby się w UE!
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orupcja na Ukrainie stanowi kluczowy
problem, o nasileniu niespotykanym w choćby średnio rozwiniętych
krajach europejskich, będący obok wpływów Rosji i problemów tożsamościowych
podstawową barierą zagrażającą nie tylko
rozwojowi, ale wręcz egzystencji państwa
w jego aktualnym kształcie. Na fali wydarzeń z przełomu 2013 i 2014 r. podjęto
rozmaite działania mające na celu ograniczanie tego zjawiska. Skierowano między
innymi uwagę na problem funkcjonowania
systemu zamówień publicznych, który jest
podstawą racjonalnego i transparentnego
wydawania środków publicznych.
Na Ukrainie udało się wdrożyć system
informatyczny, będący platformą realizacji zamówień o nazwie ProZorro. Nazwa
pochodzi od ukraińskiego słowa „prozoryj”,
które oznacza „przejrzysty”.

System jest jednym z oręży w walce z korupcją.
Zasadniczym, dalekosiężnym celem jest zbudowanie narzędzia, które umożliwi realizowanie
zamówień publicznych w oparciu o praworządne
i uczciwe zasady, podlegające kontroli społecznej, funkcjonujące nie w sposób iluzoryczny
i fasadowy, ale faktyczny.
Systemowi warto się przyjrzeć nie tylko
z powodu jego charakteru użytkowego (jako
nowoczesnego narzędzia informatycznego
spełniającego wymogi współczesności), ale
również z punktu widzenia ograniczania
korupcji, wprowadzania przejrzystości wydatkowania środków publicznych. Narzędzie
to jest niezbędnym elementem, jednym
z wielu, do zrobienia kroku milowego w walce
Ukrainy z nadużyciami i defraudowaniem
środków publicznych. Istotnym również
o tyle, że wprowadzenie tego typu systemu
w oligarchicznej strukturze ustrojowej – który
utrudnia prowadzenie interesów ludziom
wykorzystującym państwo dla prywatnych
celów – jest niewątpliwym sukcesem sił walczących o zbudowanie normalnego państwa.

Transparentność zamówień i śledztwa
dziennikarskie
System ProZorro został wykonany
przez ukraiński oddział Transparency
International przy współdziałaniu szerokich kręgów społecznych, gospodarczych
i politycznych. Na pewno nie zablokuje
wszystkich nadużyć, powinien je jednak
w istotnym stopniu ograniczyć, dając
jednocześnie dość szybkie, wymierne
rezultaty finansowe w postaci oszczędności w budżecie. Roczna wartość zamówień
publicznych na Ukrainie to równowartość około 20 miliardów euro, czyli ponad
15 procent PKB tego kraju. Szacuje się,
że dzięki zakupom za pośrednictwem systemu elektronicznego tylko w ubiegłym
roku państwo oszczędziło (uchroniło)
ponad 27 miliardów hrywien (1,03 miliarda
dolarów). Łączna oszczędność środków
publicznych z tytułu korzystania z ProZorro
wynosi obecnie 50,15 miliarda hrywien
(1,91 miliarda dolarów).
System ProZorro umożliwia również
wgląd przez osoby trzecie do procesu realizacji konkretnego zamówienia, co z kolei
ułatwia np. prowadzenie śledztw dziennikarskich. Poniżej ciekawe przykłady.
Przedsiębiorstwo
Państwowe
Iskra
ogłosiło przetarg na zakup nasion na
kwotę 50 000 euro. Odkryto, że wyłoniony
dostawca, firma rolnicza Alliance, która
wygrała przetarg, posługuje się w zamówieniu telefonami tożsamymi z numerem
telefonu Wołodymyra Jurkowa, szefa
Państwowego
Przedsiębiorstwa
Iskra,
który – jak się okazało – jest również udziałowcem firmy Alliance. Ukraiński Oddział
Transparency International, który wykrył
sprawę, wystąpił z wnioskiem do organów ścigania oraz Ministerstwa Polityki
Agrarnej i Żywności Ukrainy w celu wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. W stosunku
do Jurkowa wszczęto postępowanie karne
i został on zwolniony z PP Iskra. Oto prozaiczny błąd, który dzięki platformie ProZorro
pogrążył nieuczciwego oferenta i udaremnił ustawiony przetarg.
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Innym interesującym przypadkiem zgło- umożliwiającym daleko idącą przejrzystość
szonym przez Transparency International procesu przetargowego.
jest zamówienie publiczne na zakup samochodów Mitsubishi dla policji. Planowano
ProZorro jest narzędziem kontroli spozakup
635
samochodów
Mitsubishi łecznej nad środkami publicznymi.
Outlander PHEV za kwotę 959,5 miliona
System pozwala na powszechny wgląd w proces
hrywien od firmy Nico Diamant. Po tym,
jak upubliczniono próbę zakupu samowyłaniania wykonawców, a więc jest teoretycznie
chodów za zawyżoną cenę, anulowano
bardziej transparentny niż np. polski (jak również
przetarg. Śledztwo prowadzi Narodowe
system większości krajów UE).
Biuro Antykorupcyjne.

System ProZorro w znacznej mierze udaremnia bądź znacząco utrudnia dotychczasowe
praktyki pozwalające na wyłudzanie środków
publicznych.
Podstawowe mechanizmy to np.: ustawione przetargi, w których startowały firmy
powiązane, ukrywanie informacji o zamówieniu i niedostępność tych informacji na
stronach internetowych, w związku z tym
brak konkurencji w przetargu – wszystko to
pozwalało na zawyżanie cen.
ProZorro jako narzędzie kontroli
społecznej
System ProZorro umożliwia całkowitą obsługę on-line procesu zamówień
publicznych, z jednoczesnym pełnym
wglądem zainteresowanych osób postronnych w przebieg procedury – od złożenia
do wyboru oferty. Znacząco utrudnia więc
na tym etapie dokonywanie sprzeniewierzeń i uchybień prawu zamówień. System,
umożliwiający wgląd w przebieg procesu,
wywiera pozytywną presję na urzędników i biznes, podnosząc ryzyko publicznej
kompromitacji w przypadku podjęcia bezprawnych działań. ProZorro wprowadza
np. indeks dobrych praktyk pozwalający
na filtrowanie oferentów pod względem
historii ich udziału w zamówieniach i wywiązywania się przez nich z realizacji umów
zawartych
w
ramach
przetargów
publicznych. Generalnie system jest nowoczesnym narzędziem informatycznym

Tytuł niniejszego artykułu jest oczywiście w zamierzony sposób nieco przewrotny,
bo nawet najlepsze procedury nie są silniejsze
od wielowiekowej tradycji i kultury, zarówno
społecznej, jak i prawnej. Tak więc sam
system na pewno nie zmieni rzeczywistości
ukraińskiej, niemniej jest krokiem w dobrą
stronę. Pokazuje, że w wyniku oddolnych
inicjatyw i presji społecznej można przymusić rządzące elity do wprowadzania
rozwiązań systemowych ograniczających
korupcję. Przejrzystość wydatków publicznych jest pewnym novum na Ukrainie,
tkwiącej ciągle w standardach rosyjskich,
oligarchicznej
podległości
społecznej.
Warto zatem również spojrzeć na to rozwiązanie jak na krok w kierunku standardów
zachodnich, również w sensie mentalnym.

Marcin Żuber – zastępca dyrektora Departamentu
Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego
Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.
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Marcin Żuber

Korupcja jako element państwa oligarchicznego

Fot. Pexels.com (Creative Commons)

Czy Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) ma szansę zmienić ustrój Ukrainy?

Styk biznesu i polityki, czyli źródło korupcji istnieje na całym
świecie. Na Ukrainie jednak problem systemu oligarchicznego
polega na wykorzystywaniu polityki i administracji państwowej
wyłącznie instrumentalnie, do prywatnych celów biznesowych.
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P

roblem korupcji na Ukrainie ma
charakter
systemowo-ustrojowy.
Korupcja jest zjawiskiem nieuniknionym, naturalnym dla wszystkich
krajów. W państwach normalnie funkcjonujących ma jednak charakter
marginalny lub co najmniej nieparaliżujący
funkcjonowania tegoż państwa oraz
nieblokujący wykonywania przez nie
kluczowych i podstawowych funkcji
na rzecz ogółu społeczeństwa, które to
państwo tworzy.
Na Ukrainie korupcja jest immanentną
cechą kraju – relacji społecznych i procesów gospodarczych. Ustrojem tam
panującym jest oligarchia, czyli system,
w którym mniejszość sprawuje rządy nad
większością (pomimo zachowania fasady
struktur demokratycznych, powszechnych
wyborów parlamentarnych i tym podobnych atrybutów demokracji). Faktyczną
władzę dzieli między siebie kilkudziesięciu
oligarchów wraz z rodzinami, jednocześnie
rywalizując o nią. Obejmując kluczowe
urzędy, dbają oni o konserwowanie zastanego systemu.

oligarchowie gospodarczy (najbogatsi ludzie
w państwie). Co ważniejsze, obejmują
oni władzę również w wyniku oddolnych
(a może tylko pozornie oddolnych) wolt
społecznych. Kilkadziesiąt najpotężniejszych klanów przejęło większość kapitału.
Mają oni dominujący wpływ nie tylko na
biznes, ale również na władzę wykonawczą, ustawodawstwo i sądownictwo, które
służą przede wszystkim ochronie interesów oligarchów.
Korupcja dnia codziennego

Oprócz korupcji na szczeblu najwyższym
zmorą społeczną jest również korupcja –
nazwijmy ją – „spraw dnia codziennego”,
równie degradująca państwo i społeczeństwo, co ta na najwyższym szczeblu.
Bez radykalnego ograniczenia tej „wielkiej”
jest niemożliwa do wyrugowania. Według
rankingu
Transparency
International
dotyczącego postrzegania skali korupcji
przez społeczeństwo Ukraina w 2016 roku
zajęła 131. miejsce na 176 badanych krajów
(dla porównania Polska zajęła 29 miejsce,
a najlepiej oceniony kraj postsowiecki to
Estonia – 22 miejsce). Jest to poziom najStyk biznesu i polityki, czyli źródło korup- biedniejszych krajów afrykańskich.
cji istnieje na całym świecie (choćby system
lobbingu w Stanach Zjednoczonych).
Tu pojawia się pytanie: czy rozwój
Na Ukrainie jednak problem systemu oli- społeczny Ukrainy pozwala na realną walkę
garchicznego polega na wykorzystywaniu z tym zjawiskiem? Problemem jest brak
polityki i administracji państwowej wyłącz- samodzielnych zinstytucjonalizowanych
nie instrumentalnie, do prywatnych celów tradycji państwowych, które mimo
biznesowych.
wszystko posiada większość innych
postsowieckich republik. Brak oparcia
Cechą kluczową jest „zabetonowanie” sceny po- o ciągłość i spuściznę historyczną
litycznej, brak faktycznej możliwości cyklicznej, rzutuje na postawy społeczne, zdolność
społeczeństwa do walki z nadużyciami,
właściwej demokracji zmiany władzy, w zna- zdolność tworzenia skutecznych instytucji.
czeniu wymiany „elit” politycznych, i przejęcia Ukraina wciąż szuka mitu założycielskiego.

jej przez całkowicie nowe postaci (oczywiście
w wyniku demokratycznych wyborów, bez wywołania rewolucji).

Na fali zmian z 2014 r. i haseł oponentów
Wiktora Janukowycza (które trudno uznać
za autentyczne deklaracje, bo jednak prezydent Petro Poroszenko czy premierzy
Najważniejsze stanowiska państwowe Arsenij Jaceniuk i Wołodymyr Hrojsman
obejmują, a w zasadzie przejmują wyłącznie oraz cała aktualnie rządząca świta są blisko
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związani z grupami oligarchicznymi) rozpoczęto walkę z korupcją. Powołano przede
wszystkim Narodowe Biuro Antykorupcyjne
(NABU), które obok Specjalnej Prokuratury
Antykorupcyjnej (SAP) tworzy zinstytucjonalizowany system walki z korupcją. Jest to
bezsprzecznie niezbędny krok w dobrym
kierunku.

zapewne pracę NABU. Oba organy zaczęły
działalność w 2015 roku.
(Nie)skuteczność działań NABU

W rezultacie dotychczasowej działalności NABU wszczęto 489 postępowań,
do sądów przekazano 107 spraw, zapadło
19 wyroków skazujących (dane na koniec
NABU można przedstawić jako odpo- 2017 r.). Sformułowano nawet zarzuty
wiednik polskiego CBA, czyli służby dla polityków z otoczenia prezydenta.
specjalnej o charakterze policyjnym, Według dotychczasowych danych w sprazajmującej się ściganiem przestępstw wach prowadzonych przez NABU doszło
korupcyjnych.
do defraudacji majątku publicznego na
łączną kwotę 153 miliardów hrywien, czyli
Ponadto zdecydowano się na powo- ponad 21 miliardów złotych.
łanie odrębnej struktury prokuratorskiej.
Przyczyna jest prozaiczna: chodziło
Pomimo ogromnej liczby prowadzonych
o powołanie nowych organów prokurator- spraw przez NABU i złożonych wniosków do
skich, niezależnych od głównej struktury sądów liczba wszczętych postępowań – nie
urzędu prokuratury, która uwikłana wspominając o wyrokach – jest znikoma.
w układy oligarchiczne sabotowałaby
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Kluczowa jest tu kwestia niezawisłości
sądów, które przewlekle prowadzą sprawy
godzące w interesy oligarchów. Blok rządzący stosuje rodzaj obstrukcji blokującej
działania NABU oraz próby ustawowego
zmniejszenia skuteczności tej instytucji.
W związku z głośnymi sprawami wymierzonymi również w interesy aktualnie
rządzących
oligarchów
wzmocniono
działania mające na celu ograniczenie
kompetencji i samodzielności NABU.
Prokurator generalny Jurij Łucenko rozpoczął konflikt kompetencyjny z NABU,
próbując sparaliżować jego działania.
W 2017 roku powtarzały się próby zmierzające w kierunku rewizji przepisów ustawy
„O Narodowym Biurze Antykorupcyjnym
Ukrainy”. Jak na razie skutecznie blokuje
te próby opór zaangażowanej części społeczeństwa. Pytanie tylko, na jak długo
starczy determinacji i środków.
Skutecznym orężem w działalności
NABU jest współpraca z zagranicznymi
instytucjami śledczymi, która pozwoliła
uzyskać dane dotyczące szczegółowych
transakcji na zagranicznych kontach bankowych wysokich urzędników państwowych.
Departament
Prawny
NABU
do
końca roku 2017 wysłał 291 wniosków
o międzynarodową pomoc prawną,
dotychczas uzyskał 130 pozytywnych
odpowiedzi. Odpowiedzi od zagranicznych
instytucji pomagają zbierać dowody
w postępowaniu karnym. Jednym z dobrych
przykładów są dochodzenia w sprawie
defraudacji 17,28 milionów dolarów przez
przedsiębiorstwo
państwowe
Schidnij
Hirniczo-Zbahaczuwalnyj Kombinat (Wschodni
Kombinat Górnictwa i Wzbogacania) oraz
6,4 miliona euro przez przedsiębiorstwo
państwowe NNEGC Enerhoatom.
Potrzeba czasu, aby dokonać jednoznacznych ocen funkcjonowania NABU
w kontekście skutecznego realizowania
zadania, do którego zostało powołane.
Daleko jednak do wielkiego optymizmu.

Trudno przewidzieć, na ile młodym i zaangażowanym funkcjonariuszom wystarczy
determinacji, na ile ta instytucja ma
szansę istnieć jako samodzielna, niezależna i niezawisła oraz czy nie zostanie
wykorzystana instrumentalnie do walki
z oponentami i konkurentami w biznesie
i władzy. Nie sposób jednak dawać NABU
wielkich szans na osiągnięcie celu zasadniczego, czyli zwalczenia systemowej
korupcji. Jednostka ta działa na terenie
zdegradowanym ustrojowo i – co ważniejsze – społecznie oraz eksplorowanym
politycznie i wywiadowczo przez Rosję.
Jakie szanse w takich okolicznościach
może mieć ruch entuzjastów społecznych?
Nie trzeba wielkich wywodów, aby dojść
do wniosku, że NABU ma dość mocno
ograniczone pole działania i nawet jeżeli
nie popadnie w zależność od polityków, to
oligarchowie kontrolujący rząd, parlament
i sądy, zrobią wszystko, co w ich mocy,
aby oddalić zagrożenie dla swoich interesów. Urzędy i polityka są im potrzebne do
zapewnienia sobie bezkarności i braku podległości więzom prawnym, aby mogli nadal
umacniać swoje wpływy ekonomiczne.
Choć niewątpliwe jest zaangażowanie
elit społecznych (w znaczeniu moralnym)
w systemową walkę z korupcją, to szansa
na zmiany pozwalające choćby aspirować
do poziomu krajów UE wydaje się znikoma.

Marcin Żuber – zastępca dyrektora Departamentu
Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego
Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.
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przemysław antas

Fot. Pexels.com (Creative Commons)

Woda w Dnieprze bardziej przejrzysta,
ale nadal mętna

Socjolodzy z Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu
Socjologicznego ustalili, że dla prawie połowy respondentów
zniszczenie korupcji było jednym z głównych celów
Euromajdanu. Nie może więc dziwić traktowanie poziomu
korupcji jako wskaźnika przemian na Ukrainie po 2013 roku.
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W

2012 roku Ukraina plasowała się na
144. miejscu w rankingu „Corruption
Perceptions Index”, który rok rocznie sporządza Transparency International.
Za najbardziej skorumpowane państwa
uznano Afganistan, Koreę Północną
i Somalię (ex aequo 175. miejsce). Za najmniej – Danię, Finlandię i Nową Zelandię.
Polska zajęła 41. pozycję. Za mniej skorumpowane od Ukrainy uznano m.in Nigerię, Rosję
oraz Nikaraguę. W kolejnym roku wybuchła tzw. Rewolucja Godności. Socjolodzy
z Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologicznego ustalili, że dla
prawie połowy respondentów zniszczenie
korupcji było jednym z głównych celów
Euromajdanu. Nie może więc dziwić traktowanie poziomu korupcji jako wskaźnika

przemian na Ukrainie po 2013 roku. Nie może
też dziwić, że walka z korupcją stała się priorytetem dla nowej administracji prezydenta
Petra Poroszenki oraz premierów Arsenija
Jaceniuka i Wołodymyra Hrojsmana –
przynajmniej w warstwie deklaracji. Presja
na władze ukraińskie jest wywierana
nie tylko przez społeczeństwo. Również
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF)
naciska na władze w Kijowie. Ukraina uzyskała od IMF ponad 8 miliardów dolarów
wsparcia. Uruchomienie kolejnych kilkunastu miliardów fundusz uzależnia od
wdrożenia następnych mechanizmów
antykorupcyjnych.
Zmiany są widoczne gołym okiem.
System informatyczny do obsługi
zamówień (ProZorro), specjalna policja
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antykorupcyjna (NABU), prokuratura antykorupcyjna (SAPO) i wreszcie osobny
sąd antykorupcyjny. Można powiedzieć,
że Ukraina buduje „państwo w państwie”,
które ma za zadanie wyplenić korupcję
z tego kraju. Ale czy są to zmiany wystarczające? Korupcja jest w pewnym sensie
wyznacznikiem tego, czy w danym kraju
mamy do czynienia z ludźmi wolnymi, czy
nie. Tam, gdzie społeczeństwo podzielone
jest na „więźniów” i „strażników”, korupcja
staje się sposobem na życie. Czasem nawet
na przeżycie. To nie tylko kwestia instytucjonalna. W wolnych społeczeństwach
urzędnikom nie przychodzi do głowy, żeby
oczekiwać łapówki, bo też nikt by jej nie
dał. Oczywiście istnieje tzw. „moral hazard”,
ale nie w wymiarze pospolitej korupcji
doprowadzonej do najniższego szczebla
kontaktu władzy z obywatelem.
Warłam Szałamow, rosyjski prozaik, autor
„Opowieści kołymskich” napisał o swoim
pobycie w łagrze: „Zrozumiałem, że przejście od stanu więźnia do stanu wolnego
człowieka jest bardzo trudne, prawie niemożliwe bez długiego okresu amortyzacji”.
Coś w tym jest. Księga Wyjścia opowiada
nam, że całe pokolenie Izraela pamiętające niewolę egipską musiało wymrzeć,
zanim dane mu było żyć w wolnym kraju.
Ile czasu zajmie Ukraińcom walka z korupcją? W Polsce trwało to bardzo długo
(i nadal trwa), chociaż nasz kraj nigdy
nie był w takiej sytuacji, jaka ma miejsce
u naszego wschodniego sąsiada. Tak długo,
jak obywatele tkwią w mentalnym niewolnictwie, problem korupcji będzie istniał.
Będą istniały bodźce do korumpowania
i bycia korumpowanym. Nie postawimy
antykorupcyjnego strażnika przy każdym
polityku, urzędniku i przedsiębiorcy. Zresztą
kto pilnować będzie samych strażników?
Wkrótce będziemy obchodzili 5. rocznicę
Rewolucji Godności. Ukraina w rankingu
Transparency International jest obecnie
na 130. miejscu. ProZorro czy NABU nie
wyplenią korupcji, jeżeli będzie ona nadal
„stanem umysłu” dużej grupy ukraińskiego

społeczeństwa i ukraińskich elit. Sposób
organizacji państwa i gospodarki na
Ukrainie po prostu daje zbyt dużo okazji
do nadużywania władzy. Jeżeli korupcja
jest stylem życia w danym kraju, to stylem
życia staje się także nędza. Ukraina od
1991 roku jest państwem niepodległym.
Od czasu Euromajdanu wielu Ukraińców
zapłaciło cenę życia za tę niepodległość.
Korupcja sprawia jednak, że Ukraina nadal
jest częścią Związku Sowieckiego, że nadal
tkwi w systemie trzymanym w brudnych
rękach ludzi sprawujących kontrolę nad
państwem oraz gospodarką. Dlatego
utrzymujący się wysoki poziom korupcji
powoduje taką frustrację wśród weteranów
walk w Donbasie czy osób, które straciły
bliskich na Majdanie. Wydaje się jednak,
że ukraińskie elity dopóty będą zainteresowane zwalczaniem korupcji, dopóki będzie
to stanowić warunek odkręcenia złotego
kurka przez IMF.

Przemysław Antas – ekspert Instytutu Wolności
ds. prawa i podatków. Prowadzi własną kancelarię
prawną, w przeszłości był menadżerem w międzynarodowej firmie konsultingowej. Absolwent drugiej
edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

48

Antykorupcyjna masa krytyczna na
Ukrainie może zwyciężyć
z Andrijem Meleszewyczem rozmawia Maciej Piotrowski

Ukraina jest w sytuacji przejściowej. Przy władzy pozostają
ludzie wykształceni w ZSRS, zarażeni tamtą ideologią, którzy
postrzegają prawo jako narzędzie do osiągania własnych,
politycznych celów. Uważam jednak, że czas i zmiana pokoleń
przyczynią się przekształceń i niedługo przyjdą ludzie, którzy
doprowadzą ten proces do końca.

Fot. Pexels.com (Creative Commons)

tłum. Maciej Piotrowski
współpraca: Anna Fuszczycz
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MACIEJ PIOTROWSKI: Korupcja to
jeden z ważniejszych problemów
dla ukraińskiego społeczeństwa.
W Akademii Kijowsko-Mohylańskiej
postanowiliście podejść do tego
tematu z naukowego punktu widzenia.
Jak pan uważa, dlaczego sytuacja na
Ukrainie pod tym względem jest tak
unikalna?
ANDRIJ MELESZEWYCZ,
PREZYDENT AKADEMII
KIJOWSKO-MOHYLAŃSKIEJ:
Wiele przyczyn korupcji jest uniwersalnych, występujących na całym świecie.
To naturalna chęć wzbogacenia się czy
ignorowanie norm moralnych. Jednak
u nas, w krajach byłego obozu komunistycznego, korupcja jest większa ze względu na
dziedzictwo Związku Sowieckiego.
MP: Gdzie więc sięgają korzenie
ukraińskiej korupcji?
AM: Źródło znajdziemy w organach
porządku publicznego, sądach i prokuraturze. Dlaczego? W każdym kraju, czy tego
chcemy, czy nie, prawo i organy je ochraniające są wykorzystane do kształtowania
zasad funkcjonowania społeczeństwa, ale
również jako narzędzie polityczne. W krajach demokratycznych wykorzystanie
prawa do celów politycznych jest ograniczane i prawo pełni swoje podstawowe
funkcje. Na Ukrainie tak się nie działo.
W czasach komunistycznych dominowała ta druga, wykrzywiona funkcja użycia
prawa.
MP: Jak odbywało się to w praktyce?
AM: Ukończyłem prawo na Uniwersytecie
Kijowskim. Już pierwszego dnia dziekan powiedział nam wprost, że jesteśmy
kształceni na pracowników ideologiczno-politycznych. Tak więc w ZSRS prawo
było narzędziem politycznym – przy tym
istniał organ kontroli, czyli partia. Właśnie
dzięki niej unikano nieporządku w organach porządku publicznego. Organizacje
partyjne kontrolowały działalność sędziów,
milicji, prokuratury.

MP: Co stało się, gdy Związek Sowiecki
się rozpadł?
AM: Przyszedł 1991 rok, zmieniła się
władza. Komunistyczna partia została
zlikwidowania. Znikła kontrola nad systemem, który uważał sam siebie za
polityczne narzędzie. Rozpoczął się nieład.
Organy państwowe zaczęły w sposób nadmierny wykorzystywać swoje możliwości
dla osiągania prywatnych celów – pojawiły
się bezprawne decyzje sądów, przejmowanie firm. Warto pamiętać o roli
instytucji partyjnych, które mogłyby kontrolować działalność przez udział w wyborach
i wchodzenie do struktur państwowych.
W porównaniu do Ukrainy w Polsce partie
są znacznie bardziej zinstytucjonalizowane,
mają swoje miejsce w systemie społecznym. Na Ukrainie organizacje partyjne
to polityczne projekty, personifikowane,
pozbawione ideologii – i w tym tkwi problem. W rezultacie nie mogą wykonywać
roli organu kontrolującego.
MP: Jak wpłynęło to na Ukraińców?
AM: Ludzie obserwując ten proces,
wykształcili w sobie cyniczne podejście do
systemu prawnego i instytucji państwowych w ogóle. Ukraińskie społeczeństwo
podzieliło się na dwie części: jedną,
wąską warstwę, która kradnie, i drugą,
która z cynizmem patrzy na tę pierwszą.
Pomarańczowa Rewolucja i Rewolucja
Godności były reakcją na ten potężny
poziom korupcji.
MP: W Polsce wiele osób pyta właśnie
o rezultaty rewolucji, powtarzając
pogląd, że system się nie zmienił
i korupcja nadal istnieje, tylko środki
traf iają do innych kieszeni. Jak pan
odbiera tę sytuację?
AM: Zjawisko korupcji na poziomie państwowym, gdy rozkradane było wszystko
co możliwe, teraz nie występuje. Oczywiście
łapówkarstwo w sądach i organach
porządku publicznego pozostało, choć
jego poziom spadł. Ukraina jest w sytuacji
przejściowej. Przy władzy pozostają ludzie
wykształceni w ZSRS, zarażeni tamtą
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ideologią, którzy ciągle jeszcze postrzegają prawo jako narzędzie do osiągania
własnych, politycznych celów. Uważam
jednak, że czas i zmiana pokoleń przyczynią
się przekształceń i niedługo przyjdą ludzie,
którzy doprowadzą ten proces do końca.

Biuro. Powstaje też Sąd Antykorupcyjny,
który zamknie łańcuszek „śledczy organ –
organ kontrolujący – organ sądowy”.
Władze boją się stworzenia takiej struktury,
ale pod naciskiem społeczeństwa obywatelskiego i międzynarodowej wspólnoty są
zmuszone robić pewne kroki w tym kieMP: Kto bierze w nim udział dzisiaj?
runku. Tak więc prócz pewnych spraw, które
AM: Po pierwsze, bardzo aktywne spo- mi się nie podobają, uważam, że dynamika
łeczeństwo obywatelskie, bez którego zmian jest pozytywna.
Rewolucja Godności byłaby niemożliwa.
Po drugie – wspólnota międzynarodowa.
MP: W prowadzonej przez pana
Pomoc ze strony organizacji zza granicy jest
akademii powstał Anti-Corruption
konieczna, żeby rząd ukraiński zrozumiał,
Research and Education Center.
że jest kontrolowany, że ktoś obserwuje jego
To unikalne podejście. Skąd taki
działania i ma wobec niego pewne oczekipomysł?
wania. Trzecia grupa to ukraińskie władze,
AM: Idea pojawiła się parę lat temu.
nie zawsze chętne do zmian, składające się Na Ukrainie istnieje wiele pozarządowych
z niejednorodnych grup politycznych. Jest organizacji, które działają w sferze walki
w nich jednak znacząca grupa osób, które z korupcją. Niektóre z nich są niezwykle
chcą przepychać zmiany, krok za krokiem. aktywne i proponują świetne rozwiązania.
Warto też wspomnieć, że dziś w dyskur- To na przykład Transparency International
sie na temat korupcji niekiedy przesadza Ukraine czy Centrum Przeciwdziałania
się i tworzy niepotrzebny szum. Zdarza się, Korupcji. Są jednak też inne organizacje,
że wykorzystują to niektóre organizacje które działają po to, by pozyskiwać granty,
pozarządowe, które szukają grantów i widzą nie wykonując sensownej działalności.
w nich zarobek, a także opozycja polityczna.
MP: Gdzie więc znaleźliście miejsce dla
MP: Jak ocenia pan działalność nowo
siebie?
stworzonych instytucji w sferze antyAM: Aktywna działalność praktyczna,
korupcyjnej?
jak pisanie ustaw, wspieranie ruchów
AM: Fakt, że każdy urzędnik musi złożyć społecznych – to nie dla nas, istnieje już
bardzo szczegółową deklarację finan- wystarczająca liczba organizacji, które
sową, jest pozytywny. To poważna sprawa. się tym zajmują. Przy tym na Ukrainie
Spójrzmy na Donalda Trumpa – prezydent nie istniało żadne centrum szkoleniotak wielkiego kraju nie musi publikować wo-badawcze. Nikt nie oferował usług
takich danych i może ukrywać swój majątek. edukacyjnych i nie zajmował się naukowymi badaniami w sferze antykorupcyjnej.
Na Ukrainie informacja ta znajduje się Wyszedłem więc z inicjatywą, by zacząć to
„w wolnym dostępie” i każdy obywatel może robić.
ją sprawdzić, a następnie przekazać odpowiednie uwagi do antykorupcyjnej agencji,
MP: Jak działa ta jednostka? Co udało
w przypadku gdy informacja podana przez
się zrobić?
urzędnika nie jest zgodna z prawdą. Istnieje
AM: Dziś w programie szkoleniowym
więc mechanizm do wyszukiwania pracow- uczestniczy sześćdziesięciu studentów –
ników administracji, którzy łamią prawo.
połowa z nich to nasi studenci, a połowa
ludzie spoza akademii. To urzędnicy,
Zostały stworzone poważne organy anty- pracownicy służby fiskalnej, dziennikarze,
korupcyjne, jak Specjalna Antykorupcyjna przedstawiciele NGO i inni. Znaleźliśmy
Prokuratura czy Narodowe Antykorupcyjne sponsorów, którzy opłacają ich udział
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na wjazd do największej liczby państw.
Ci ludzie widzą, że możliwa jest sytuacja,
w której nie trzeba płacić łapówek policjantowi, że trzeba kupować bilety na pociąg,
nie można przechodzić ulicy na czerwonym
świetle. Im więcej ludzi będzie to rozumieć,
tym większe będą szanse, że aktywna kryMP: Spotkaliśmy się z pana studentami tyczna masa antykorupcyjna zwycięży.
i jesteśmy praktycznie pewni, że są To jednak nie jest kwestia jednego dnia czy
im wpajane pewne wartości, które roku, ale kwestia pokolenia.
nie pozwolą na działania korupcyjne.
Ale czy takie mechanizmy zachodzą
w całym społeczeństwie? Czy istnieje
świadomość, że nawet mała łapówka
jest częścią całego systemu korupcji?
AM: Każdego roku wypuszczamy w świat
pięciuset absolwentów. Wielu z nich trafia
do parlamentu, ministerstw i jest odpowiedzialna za ważne reformy. Są wśród nich
oczywiście różni ludzie i nie wszyscy są
wierni naszym zasadom. Zdarzyli nam się
również absolwenci, którzy współpracowali
z Partią Regionów.
Sam dłuższy czas mieszkałem w USA
i wróciłem do Kijowa w 2005 roku, po
Pomarańczowej Rewolucji. Po 15 latach
na amerykańskim uniwersytecie wiedziałem, że akademia to jedyne miejsce na
Ukrainie, gdzie będę czuł się dobrze. Już
wtedy próbowaliśmy wprowadzać zmiany
w ukraińskiej oświacie. Było to trudne,
gdyż ministerstwo i niektóre inne uczelnie
stawiały opór. Powoli pojawiało się coraz
więcej ludzi z zachodnim wykształceniem
i gdy powstała masa krytyczna i ci ludzie
zaczęli być aktywni, samoorganizowali się –
wtedy udało nam się to, co planowaliśmy.
Zaczęliśmy wpływać na reformy oświaty –
i to nie tylko wyższej.
MP: Czy taki proces może pojawić się
również w sferze antykorupcyjnej?
AM: Myślę, że im więcej osób będzie
wyznawać europejskie wartości, pozytywnych zmian będzie więcej. Spójrzmy, jak
olbrzymia liczba osób wyjeżdża na Zachód
po zniesieniu wiz do UE. Dziś ukraiński
paszport ma największą siłę wśród państw
dawnego Związku Sowieckiego, pozwala

By Dacota1998 [CC BY-SA 4.0]
from Wikimedia Commons

w zajęciach. W sferze działalności naukowej rozpoczęliśmy projekt z holenderskim
Leiden University, w ramach którego
będziemy badać efektywność wykorzystywania środków z Zachodu przekazywanych
organizacjom pozarządowym.

Andrij Meleszewycz – prezydent Akademii
Kijowsko-Mohylańskiej (od 2014 r.), jednej z najbardziej prestiżowych i najstarszych ukraińskich
uczelni. Doktor nauk politycznych Syracuse
University. Członek Rady Dyrektorów Transparency
International-Ukraine.

Maciej Piotrowski – ekspert ds. ukraińskich
w Instytucie Wolności. Absolwent historii i studiów ukraińskich Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tłumacz z języka ukraińskiego, współpracował
przy tłumaczeniu i opracowaniu książki „Ogień
Majdanu” Fundacji Ośrodek Karta. Animator kultury, organizator Festiwalu Folkowisko i innych
wydarzeń kulturalnych w Polsce wschodniej.
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Fot. Pexels.com (Creative Commons)

Czy na Ukrainie zabraknie rąk do pracy?

Ekonomiści coraz częściej zwracają uwagę na fakt, że w ciągu
najbliższych kilku lat ukraiński rynek pracy może czekać głębokie
załamanie. Niektórzy twierdzą, że już obecna sytuacja stanowi duże
zagrożenie dla rozwoju gospodarki tego kraju. Główną przyczyną
takiego stanu jest masowy odpływ ukraińskich pracowników za
granicę. Trudną sytuację na tamtejszym rynku pracy pogłębił również
konflikt w Donbasie, spadek wartości hrywny i oczywiście problem
korupcji, z którym nasz sąsiad zmaga się od wielu lat.
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Masowy odpływ

D

ane przedstawione przez Narodowy
Bank Ukrainy potwierdzają masowy
charakter zjawiska emigracji zarobkowej. Z przeprowadzonych analiz wynika
bowiem, że w ostatnich dwóch latach
(2016–2017) z Ukrainy w celach zarobkowych wyjechało 5–8 procent ludności
aktywnej zawodowo, czyli tzw. siły roboczej.
Szacuje się, że poza granicami kraju
przebywa obecnie 7–9 mln Ukraińców.

Z sondażu przeprowadzonego na początku tego
roku przez Kijowski Międzynarodowy Instytut
Socjologii wynika, że chęć wyjazdu „za chlebem” deklaruje 37 procent obywateli Ukrainy.
Bezpośrednią przyczyną tak dużego
zainteresowania wyjazdem za granicę jest
niska płaca i słabe warunki socjalne w kraju.
Minimalny poziom wynagrodzenia na
Ukrainie to obecnie równowartość 410 PLN
(dla porównania w Polsce jest to kwota
2100 PLN), a średnie wynagrodzenie pracownika wynosi około 1000 PLN, przy czym
koszty utrzymania coraz bardziej zbliżają
się do przeciętnego poziomu w Polsce.
Kierunek Polska i Zachód
Początkowo Ukraińcy jako naturalny
kierunek migracji zarobkowej wybierali
Rosję. Sytuacja ta uległa jednak zmianie
po wydarzeniach 2014 roku. Konflikt na linii
Ukraina–Rosja sprawił, że takie kraje jak
Polska, Czechy czy Słowacja stały się atrakcyjnym kierunkiem wyjazdu „za chlebem”.
Ich wybór był podyktowany bliskością geograficzną, jak również podobieństwem
językowym i kulturowym. Obecnie w czołówce destynacji zarobkowej Ukraińców
poza Polską są takie kraje, jak np.: Włochy,
Hiszpania, Portugalia, Kanada i Stany
Zjednoczone.

Najchętniej jednak Ukraińcy przyjeżdżają do Polski. Z danych statystycznych
wynika, że na terenie naszego kraju
przebywa obecnie legalnie 1,5 miliona
Ukraińców. Wraz z szacunkowymi danymi
dotyczącymi osób, które nie zarejestrowały
swojego pobytu, liczba ta wynosi 2 miliony.

Bazując na danych statystycznych, łatwo wyliczyć, że co 20 Ukrainiec aktywny zawodowo
pracuje obecnie w Polsce. Liczba ta działa na
wyobraźnię.
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Polscy pracodawcy chętnie zatrudniają
naszych wschodnich sąsiadów. Najczęściej
znajdują oni zatrudnienie w budownictwie, handlu, hotelarstwie i usługach dla
gospodarstw domowych. Ukraińcy coraz
częściej zarabiają tyle co Polacy, a ich
warunki zatrudnienia systematycznie się
poprawiają.

Wszystko w rękach rządzących?

Chcąc powstrzymać falę wyjazdów
Ukraińców za granicę, tamtejszy rząd musi
podjąć realne kroki zaradcze, które zachęcą
mieszkańców do pozostania w kraju.
Konieczne wydaje się być podniesienie
płacy minimalnej i stworzenie klimatu
sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczoNiskie wynagrodzenie i słabe warunki ści, co przyczyni się do powstania nowych
socjalne
miejsc pracy. Stabilizacja polityczna i walka
z korupcją powinny stać się priorytetami
Władze Ukrainy z jednej strony wydają obozu rządzącego, gdyż dzięki tym dziasię zdawać sobie sprawę z zagrożenia łaniom region Ukrainy ma szanse stać się
związanego z odpływem tak dużej ilości atrakcyjnym z punktu widzenia zagraniczsiły roboczej z ich kraju, z drugiej jednak nych inwestorów, którzy w wyniku napływu
nie podejmują realnych kroków, takich kapitału nie tylko zwiększą liczbę miejsc
jak podniesienie standardów socjalnych pracy, ale również przyczynią się do wzroi wynagrodzeń.
stu gospodarczego Ukrainy.
Pomimo, że pracodawcy na Ukrainie
coraz częściej mają trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników,
rosnące zapotrzebowanie nie idzie w parze
ze wzrostem wynagrodzenia. Dlaczego tak
się dzieje? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Jurij Hawryleczko, ukraiński ekspert
ekonomiczny, podczas jednej z ostatnich
konferencji prasowych:
„Ukraina jest dumna z bycia krajem
zorientowanym na eksport, tym samym
jest też skazana na ubóstwo. Kraj, który
zorientowany jest na eksport z niskimi
kwalifikacjami pracowników i chęcią
posiadania firm nastawionych na maksymalizację zysku, nie jest zainteresowany
podniesieniem pensji. Niskie wynagrodzenia oferowane w ukraińskich firmach
postrzegane są jako przewaga konkurencyjna na rynkach zagranicznych. Większość
ukraińskich firm nie sprzedaje swoich produktów na rynku krajowym. Nie potrzebują
więc zatrudniać bardziej wykwalifikowanych specjalistów i płacić im więcej, bo to
się im po prostu nie opłaca”.

Ponadto należy zwrócić uwagę na to,
że coraz częściej za granicę wyjeżdżają
młodzi ludzie nie tylko w celach zarobkowych, ale również po to, żeby się kształcić.
Najprawdopodobniej po zakończeniu studiów nie wrócą już do ojczyzny. Odpływ
wykwalifikowanej siły roboczej, a z drugiej
strony coraz węższe grono wykształconej
młodzieży jest poważnym zagrożeniem dla
rozwoju i wzrostu gospodarczego Ukrainy.

Anna Julia Ciuła – ekspert Instytutu Wolności
ds. rynku pracy. Dyrektor Regionu CEE w Aldesa
Polska. Posiada ośmioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte na samodzielnych i kierowniczych
stanowiskach w obszarach: HR (twardy i miękki),
administracja, marketing i PR. Absolwent drugiej
edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.
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wiktoria trybuł

W języku mediów bardzo często nie ma zasadniczej różnicy
pomiędzy uchodźcami i migrantami. Prowadzi to do wielu nadużyć
pojęciowych, a w konsekwencji do całkowitego niezrozumienia
analizowanego problemu, lub stygmatyzowania osób, co jest
widoczne w toczącej się debacie publicznej.

Fot. Pexels.com (Creative Commons)

Polska polityka migracyjna –
zarządzanie chaosem?
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A

naliza procesu ruchów ludności nie
jest zjawiskiem nowym, podobnie
jak same migracje. Można powiedzieć, że ludzie od zawsze poszukiwali dla
siebie optymalnych warunków życia.

W debatach akademickich często zaznacza
się, że XXI wiek to czas migracji na niespotykaną dotąd skalę. Jest to spowodowane przede
wszystkim procesami globalizacji oraz internacjonalizacji, które dają możliwość swobodnego
przemieszczania się i wyboru dogodnego miejsca do życia.

Poszukując definicji na określenie, czym
są migracje, zazwyczaj akcentuje się przemieszczenia terytorialne związane ze
względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania. Same migracje można podzielić
na: osiedleńcze, kontraktowe, czasowe,
wahadłowe. Dodatkowo należy wskazać
na mnogość teorii migracji (ekonomiczne,
historyczno-strukturalne itp.), które próbują w opisowy sposób wyjaśnić przyczyny
migracji. Często dokonuje się prostego
podziału na czynniki przyciągające i wypychające („push and pull factors”).
Pierwszą grupą są czynniki wypychające z miejsca zamieszkania („push factors”):

57
najczęściej jest to niekorzystna sytuacja stygmatyzowania osób, co jest widoczne
ekonomiczna w kraju pochodzenia – bieda, w toczącej się debacie publicznej.
bezrobocie lub niskopłatna praca, brak perspektyw; często powodem opuszczenia
Polska polityka migracyjna
kraju są także niebezpieczne warunki życia,
jak: wojna, zamieszki, prześladowania czy
Współcześnie głównym czynnikiem
klęski żywiołowe.
prowokującym debatę dotyczącą migracji jest niski przyrost demograficzny.
Drugą grupą są czynniki przyciągające do Współczynnik dzietności w Polsce w 2017
nowego miejsca („pull factors”): rozwinięte wynosił: 1,451, co nie jest złym wynikiem,
i bogate kraje są powszechnie kojarzone jednakże przyjmuje się, że współczynnik
z dobrobytem i chłonnym rynkiem pracy dzietności między 2,10 a 2,15 jest wartoz wyższym poziomem płac; wizja lepszych ścią zapewniającą prostą zastępowalność
warunków egzystencji i poprawy sytuacji pokoleń. To realny problem dla dalszego
życiowej (możliwość zdobywania wykształ- rozwoju polskiej gospodarki i trwałości
cenia i doświadczenia, łączenie rodzin) całego systemu opieki społecznej.
oraz bezpiecznego otoczenia (stabilność
polityczna, rządy prawa, ochrona praw
Istotną kwestią jest również „kryzys
człowieka) skłaniają do decyzji o wyjeździe migracyjny w UE” i jego konsekwencje.
z ojczyzny.
Należy stwierdzić, że polska polityka miała
w tym zakresie znamiona reagowania
Należy również pamiętać o toczących kryzysowego, a nie konkretnego planu
się konfliktach i przemianach ustrojowych działania. Tezę tę potwierdzają działania
na świecie na przełomie XX i XXI wieku, ekip rządzących – jedni deklarowali przyjęktóre również są determinantą prze- cie uchodźców zgodnie z mechanizmami
mieszczania się. Warto zauważyć, że o ile relokacji, drudzy jednoznacznie temu
w pierwszym przypadku jest to swobodna zaprzeczyli. Nie należy wartościować tych
decyzja jednostki o zmianie miejsca decyzji, ale zweryfikować je pod kątem
zamieszkania, o tyle druga sytuacja ma efektywności: do dziś Polska nie ma dokuznamiona uchodźctwa (zgodnie z kon- mentu strategicznego dającego realny
wencją genewską o statusie uchodźców obraz sytuacji. Wypowiedzi polityków nie
z 28 lipca 1951 uchodźcą jest osoba, powinny być traktowane jako ostateczne
która: jest prześladowana z określonych rozstrzygnięcia w tej sprawie, często dziapowodów lub żywi uzasadnioną obawę łania ich podyktowane są zdobyciem
przed prześladowaniem, przebywa poza poparcia i chłodną kalkulacją polityczną,
granicami państwa, którego jest obywate- a nie realnym dbaniem o interes kraju.
lem, lub poza terytorium państwa swego
stałego zamieszkania, oraz nie korzysta
Migracje ukraińskie do Polski –
z ochrony państwa, którego jest obywatestracona szansa?
lem, lub państwa, na którego terytorium
zamieszkuje na stałe).
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki,
można przeanalizować migracje Ukraińców
Dlatego tak ważne jest poprawne uży- do Polski. Z jednej strony Ukraińcy traktują
wanie terminologii – w języku mediów Polskę jako kraj sukcesu. Jest to związane
bardzo często nie ma zasadniczej róż- z członkostwem w Unii Europejskiej oraz
nicy pomiędzy uchodźcami i migrantami.
Prowadzi to do wielu nadużyć pojęciowych, 1 Dane Głównego Urzędu Statystycznego, https://stat.
a w konsekwencji do całkowitego niezrogov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/urodzenia-i-dzietnosc,34,1.html [dostęp: 2.06.2018].
zumienia analizowanego problemu lub
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w NATO, co pozwala zaliczyć Polskę do
krajów szeroko rozumianego Zachodu.
Z drugiej zaś strony wzajemne animozje i nieuregulowane kwestie związane
z polityką historyczną powodują narastające antagonizmy i oddziałują na wzajemne
postrzeganie się obu stron.

Polsce potrzebni są pracownicy z Ukrainy –
przede wszystkim jest to związane z niskim
przyrostem naturalnym i próbą uniknięcia przez
Polskę sytuacji mogącej doprowadzić do katastrofy demograficznej.
Fakt ten jest często pomijany w dyskursie publicznym, w którym można odnaleźć
artykuły o tym, że pracownicy z Ukrainy
„zabierają pracę” oraz „niszczą rynek pracy”.
Jest to mocno populistyczna teza, niemająca pokrycia w analizie rynku pracy. Można
bowiem było zaobserwować zgodnie
z teorią dwudzielnego/dwusegmentowego
rynku pracy, że międzynarodowe migracje warunkowane są przede wszystkim
czynnikami przyciągającymi. Wysoko
rozwinięte gospodarki wykazują stałe zapotrzebowanie na nisko wykwalifikowanych
pracowników zatrudnianych w produkcji
lub usługach, ponieważ rodzimi pracownicy ze względu na niski prestiż i płace nie
chcą pracować w tych sektorach. Podobny
mechanizm można było zaobserwować
w Polsce – część pracowników ukraińskich
decydowała się na podjęcie pracy mało
atrakcyjnej z punktu widzenia pracownika
z Polski. Dlatego też kwestie dotyczące
zabierania pracy w tym kontekście są
populistycznymi teoriami napędzającymi
wzajemne antagonizmy.
Dodatkowo na potwierdzenie tej tezy
można przytoczyć dane z „Barometru
Imigracji Zarobkowej – I półrocze 2018”,
w którym 42 proc. polskich pracowników
ma pozytywne nastawienie do Ukraińców
pracujących w Polsce, natomiast 44 proc. –
neutralny. Warto natomiast zauważyć,

że stwierdzenie o „zabieraniu pracy”
popiera co dziesiąty ankietowany (głównie z wykształceniem podstawowym)2.
Z „Barometru” wynika również, że polscy
pracodawcy są bardzo zadowoleni z pracy
wykonywanej przez Ukraińców (91 proc.
polskich przedsiębiorców). Rzeczą, na
którą należy zwrócić uwagę, jest fakt, że
pracownicy z Ukrainy traktują Polskę jako
miejsce, w którym zarabiają, żyją skromnie
i po 3 miesiącach wracają do kraju.
Kolejną kwestią jest asymilacja społeczeństw polskiego i ukraińskiego. Narody
te są bliskie pod względem kulturowym, co
ułatwia wzajemną kooperację. Dodatkowo
migranci z Ukrainy nastawieni są na pracę,
co sprawia, że polskie homogeniczne społeczeństwo ma przychylny stosunek do
tego typu migracji. (Potwierdzają to dane
Centrum Badania Opinii Społecznej –
w badaniu za rok 2017 co trzeci Polak
deklaruje sympatię do obywateli ukraińskich; wynik ten to 36 proc.)3. Zupełnie
inny stosunek mają Polscy do migrantów
z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
– obawy przed nieznanym i odmienność
kulturowa sprawiają, że w sceptyczny
sposób podchodzą do tej problematyki
(można powiedzieć, że są niechętni).
Warto również zwrócić uwagę na rok
2017, kiedy to Ukraińców obowiązywał
ruch wizowy do Unii Europejskiej. Polska
była naturalnie krajem pierwszego
wyboru, z racji bliskości geograficznej,
ale i wspomnianego wyżej przekonania,
że jest krajem sukcesu dającego perspektywy lepszych zarobków i rozwoju.
Ówcześni decydenci nie podjęli żadnej
2

Metodologia badania to wywiad z 400 obywatelami
Ukrainy pracującymi w Polsce, we współpracy z Ukraińską agencją Rating Group, http://personnelservice.
pl/pl/biuro-prasowe/raporty [dostęp: 2.06.2018].

3

Komunikat z Badań Centrum Badania Opinii Społecznej, z 2017 roku pokazujący sympatię Polaków do
innych narodowości, https://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2017/K_021_17.PDF [dostęp: 2.06.2018].
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Dobrym podsumowaniem artykułu jest
mapa pokazująca skalę migracji z Ukrainy
do krajów sąsiedzkich i Unii Europejskiej.
Polska jest na pierwszym miejscu (determinuje to bliskość geograficzna), natomiast
obecnie sytuacja może się diametralnie
zmienić w związku z ruchem bezwizowym.
Rekomendacje na przyszłość

Polska powinna stworzyć dokument strategiczny dający podstawy sektorowej polityce
migracyjnej i umożliwiający uregulowanie relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. Dokument ten
powinien opierać się na danych statystycznych
i analizie demografii.
Sektorowa polityka migracyjna (szczególnie w relacjach z Ukrainą) powinna
zawierać kwestie związane z edukacją
(nauką języka) i stanowić podwaliny pod
próby uregulowania ruchu migracyjnego. wzajemną politykę asymilacyjną. W Polsce
W interesie Polski, szczególnie w aspektach obecnie studiuje wielu obywateli Ukrainy,
demograficznych, ważne byłoby podjęcie co mogłoby stanowić dobry kapitał i bazę
działań mających na celu zatrzymanie oby- do stworzenia wspólnych projektów kultuwateli ukraińskich na terytorium naszego ralnych itp.
kraju. Należałoby stworzyć warunki ułatwiające łączenie rodzin, co pozwoliłoby
w perspektywie długoterminowej utrzymać obowiązujący system emerytalny.
Niestety, nie podjęto takich działań, można
powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju
zmarnowana szansa na rozwój wzajemnych relacji. Dodatkowym problemem jest
zawiły system biurokratyczny i administracyjny, który może odstraszać potencjalnych
pracowników.

W obecnej sytuacji ruchu bezwizowego Polska
straciła pozycję monopolisty na pracowników
z Ukrainy i jak pozostałe kraje Unii powinna się
o nich starać – zgodnie z zasadami konkurencji.

Wiktoria Trybuł – doktorantka jednej z warszawskich uczelni, absolwentka Uniwersytetu
Warszawskiego. Zainteresowania badawcze:
geopolityka,
bezpieczeństwo
narodowe
i międzynarodowe.
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andrzej podgórski

Polonez w kosmosie?

Analizując, nad czym pracują kraje innowacyjne oraz
wgłębiając się w prognozy ekspertów, można dojść do wniosku,
że bez działań, pomysłów i wizji na eksplorowanie kosmosu
zostaniemy światowymi outsiderami.
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ie tak dawno świat obiegła wiadomość o pierwszym samochodzie
w kosmosie. Tak, oczywiście myślę
o tesli. Jakkolwiek pomysł z wysłaniem
auta w kosmos jest dość specyficzny, to
temat dążenia do gwiazd jest trendem
aktualnym. Stąd też w pewnym momencie (oczywiście lepiej wcześniej niż później)
warto się zastanowić, co my, Polacy, robimy
w tym kierunku. Może brzmieć to abstrakcyjnie, bo trudno nam przypomnieć sobie
kogoś poza Lemem, kto by o tym myślał.
Natomiast warto. Analizując, nad czym
pracują kraje innowacyjne (lub te, które
próbują takowymi być) oraz wgłębiając się
w prognozy ekspertów, można dojść do
wniosku, że bez działań, pomysłów i wizji
na eksplorowanie kosmosu będziemy na
samym końcu „łańcucha żywieniowego”,
zostaniemy światowymi outsiderami.
Dlaczego warto mówić o tym właśnie
teraz? Przede wszystkim dlatego, że im
wcześniej się obudzimy, tym większa szansa,
że nie zostaniemy z ręką w nocniku. Istotną
dla nas szansą jest obecny konflikt rosyjsko-ukraiński. Śpieszę wytłumaczyć dlaczego.
Wbrew temu, co może się wydawać,
Ukraina nie jest ostatnim krajem w branży
kosmicznej. Jest to oczywiście efekt radzieckiej polityki oswajania kosmosu. Za czasów
polityki planowej i innych ciekawych wynalazków mocno walczono z Amerykanami
o podbój gwiazd. Stworzone zostały ośrodki
myśli technicznej i przedsiębiorstwa branżowe, w tym na Ukrainie. Po rozpadzie
ZSRR struktura ta nie działała oczywiście
tak samo, ale się zachowała. W okresie niepodległości naszym sąsiadom udało się
skutecznie kontynuować prace związane
z kierunkiem kosmicznym, w dużej mierze
dla rosyjskich projektów. Wojna na wschodzie doprowadziła częściowo do zerwania
więzi w tym sektorze.
Pojawiła się więc pewna luka, która stwarza możliwości dla Polski.

Poza byciem adwokatem Ukrainy, warto się
zastanowić nad budowaniem partnerstw
w konkretnych branżach. Można pomyśleć
o wykorzystaniu ukraińskich doświadczeń kosmicznych, by stworzyć u nas zalążki „apetytu
na gwiazdy”.
Techniczne rozwiązania Ukraińców
połączone z polskim oprogramowaniem i dostępem do środków unijnych
mogą zaowocować dobrym rezultatem.
Przeanalizujmy więc, co mamy na tę chwilę.
Strona polska
Główną przestrzenią działań w obszarze
kosmicznym była jak dotąd współpraca
międzynarodowa, polegająca na wysłaniu
poszczególnych urządzeń pomiarowych
w kosmos w celu zebrania danych. Nie jest
to szczególnie zaawansowane osiągnięcie,
biorąc pod uwagę, że głównie dołączaliśmy do projektów zagranicznych. Najpierw
współpracowaliśmy w tym zakresie ze
Związkiem Radzieckim, przy okazji udało
nam się wysłać w kosmos dotychczas jedynego polskiego kosmonautę – Mirosława
Hermaszewskiego. Potem wysyłaliśmy
urządzenia we współpracy z Europejską
Agencją Kosmiczną. Zaczęły powstawać
prywatne firmy oferujące usługi oparte na
technikach satelitarnych.
Od 2012 roku jesteśmy 20 krajem członkowskim ESA, a co za tym idzie – bierzemy
udział w różnych projektach kosmicznych
agencji i wpłacamy składkę 30 milionów
euro rocznie. Brzmi to oczywiście obiecująco, ale za te pieniądze przeciętny
podatnik chciałby zobaczyć jakieś rezultaty.
Informacja o wysłaniu w kosmos polskiego
sprzętu jest ewidentnie niewystarczająca.

Najbardziej optymistycznie pokazuje wizje polskiej obecności w przestrzeni gwiezdnej
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reklama grupy Allegro „Legendy Polskie.
Twardowsky”, która jednak świadczy bardziej
o tym, że w kwestii pomysłowości i grafiki
komputerowej jest u nas znacznie lepiej niż
w sprawach oswajania kosmosu.
Po łyżce dziegciu trzeba jednak wrócić
do pozytywów. Bez uczestnictwa w ESA
nie mamy większych szans na realizację
projektów ani na inwestycje. Liczba podmiotów polskich na portalu przetargowym
agencji wzrosła w ciągu 5 lat więcej niż
7-krotnie, do ponad 360 w 2017 roku.
Szereg uczelni technicznych oferuje
studia na kierunkach związanych z oswajaniem kosmosu – 7 proponuje studia
stacjonarne i 2 podyplomowe. Liczby
studentów nie są specjalnie imponujące –
około 30 osób na kierunku rocznie. Więc
musimy się uzbroić w cierpliwość i czekać,
aż będziemy mogli skorzystać z jakichś
„tanich lotów” w kosmos.

wyzwaniem dla naszych sąsiadów jest
ucieczka tychże kadr za granicę – średnio
10 procent rocznie. Powstały również firmy
prywatne oraz biznes inkubator Space Hub.
Ukraińscy młodzi specjaliści wygrywają
swoimi pomysłami konkursy zagraniczne
w tym sektorze. Ostatnio zreorganizowano
kierunek na głównej uczelni kształcącej
specjalistów branży kosmicznej w Kijowie.
Wracając do pytania postawionego
w tytule: nasz polonez technologicznie
niespecjalnie pasuje do obecności wśród
gwiazd – i jest to temat, nad którym
powinny się pochylić wszystkie polskie
instytucje działające w branży. Najwyższy
czas zacząć istotne działania i realizować
strategię kosmiczną, wykorzystując do
tego potencjał współpracy z partnerami,
z którymi będziemy mogli się rozwijać
i uzupełniać.

Strona ukraińska
Osiągnięcia strony ukraińskiej są
w porównaniu z naszymi imponujące.
Mają oni spore doświadczenie w budowaniu rakiet kosmicznych, satelitów oraz
we współpracy zagranicznej. Na początku
niepodległości Ukraińcy dorobili się również obecności swojego kosmonauty
w przestworzach. Był to Leonid Kadeniuk.

Spójrzmy na liczby: lot odbyło 148 ukraińskich
rakiet kosmicznych oraz 300 innych obiektów,
w tym satelitów na zamówienie partnerów
zagranicznych. Ukraina jest zdecydowanie
w czołówce światowej, jeśli chodzi o potencjał
branży.
Rynek to głównie przedsiębiorstwa
państwowe, w których działa 20 tysięcy
specjalistów. Natomiast ogromnym

Andrzej Podgórski – ekspert z obszarów bezpieczeństwa, wojny informacyjnej, stosunków
polsko-ukraińskich,
innowacji.
Absolwent
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Szkoły
Przywództwa Instytutu Wolności. Był konsultantem bezpieczeństwa dziennikarzy oraz
międzynarodowych
misji
obserwacyjnych
w Kijowie, Charkowie, na Krymie i stref ie wojennej
w Donbasie. Współtwórca projektów polsko-ukraińskich w obszarze kultury, dziedzictwa i edukacji.
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rafał zaniewski

Fot. NATO North Atlantic Treaty Organization – flickr.com

Mówisz NATO, myślisz pomoc.
Myślisz pomoc, mówisz NATO

Za niespełna rok będziemy obchodzić 20-lecie naszej akcesji do
największego sojuszu polityczno-militarnego na świecie. Czy po
niemal dwóch dekadach nasze społeczeństwo jest świadome tego,
z czym się wiąże obecność w strukturach NATO?
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akotwiczenie Polski w strukturach
euroatlantyckich to z pewnością
jedno z największych dokonań Polski
na przełomie XX i XXI wieku. Członkostwo
najpierw w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, a następnie wstąpienie
do Unii Europejskiej miały i mają ogromny
wpływ na bezpieczeństwo naszego państwa.
Za niespełna rok będziemy obchodzić
20-lecie naszej akcesji do największego
sojuszu polityczno-militarnego na świecie.
Czy po niemal dwóch dekadach nasze
społeczeństwo jest świadome tego, z czym
się wiąże obecność w strukturach NATO?

wzmocnić swoje bezpieczeństwo. Dlatego
nie jest zaskoczeniem, że wraz z narastającym
zagrożeniem spojrzenie Polski i innych krajów
kieruje się przede wszystkim w stronę Sojuszu
Północnoatlantyckiego.

Jak zauważamy, kwestie związane
z NATO w Polsce postrzegane są przede
wszystkim w kontekście oczekiwania gwarancji bezpieczeństwa. Niestety, bardzo
rzadko w debacie publicznej pojawia się
temat możliwości wsparcia przez Polskę
innego kraju w razie konfliktu. Do tej pory
byliśmy przyzwyczajeni, że nasz wkład
Jeśli spróbowalibyśmy określić NATO w zbiorowe bezpieczeństwo i wypełnianie
jednym słowem, które najlepiej chara- sojuszniczych zobowiązań był równoważny
kteryzowałoby społeczne postrzeganie z udziałem naszego wojska w misjach
sojuszu w Polsce, to jakie mogłoby to być z dala od naszych granic. Jednak czym
określenie? Według mnie takim słowem jest innym jest utrzymywanie kontyngentu
POMOC. Rozumiana przede wszystkim jako wojskowego w Afganistanie czy Kuwejcie,
oczekiwanie podjęcia konkretnych działań a czym innym otwarte wsparcie państwa
przez państwa sojusznicze w warunkach potrzebującego pomocy w naszym najbliżzagrożenia
naszego
bezpieczeństwa. szym sąsiedztwie.
W taki sposób NATO odbierane jest nie
tylko w Polsce. Jednak pomoc może
Przez pierwsze lata naszego członkostwa
być rozumiana dwojako – nie tylko jako byliśmy państwem frontowym, jedynym
oczekiwania, ale też zobowiązanie wobec położonym w bezpośrednim sąsiedztwie
innych.
rosyjskiej strefy wpływów. W 2004 roku
Litwa, Łotwa oraz Estonia zostały nowymi
Oczekiwania i zobowiązanie
członkami NATO i po raz pierwszy w historii byłe republiki radzieckie stały się częścią
Przypomnijmy sobie debatę publiczną sojuszu. Poszerzenie organizacji o kolejne
w latach 90. XX wieku, poprzedzającą państwa Europy Wschodniej zasadniczo
nasze wstąpienie w szeregi sojuszu. zmieniło położenie Polski. Przestaliśmy być
Przekonywano wówczas, że NATO to nasz jedynym krajem graniczącym z Federacją
przyszły gwarant bezpieczeństwa, że jest Rosyjską, ale też staliśmy się pierwszym
to organizacja, która w razie potrzeby przyj- państwem, które mogłoby przybyć Bałtom
dzie nam z odsieczą. Niemal identyczne z pomocą w przypadku agresji ze strony
argumenty padają z ust polityków również wschodniego sąsiada.
obecnie. Oczywiście nie dzieje się to bez
przyczyny – jest nią wzrost napięcia i zagroDziś państwa nadbałtyckie są najbardziej
żenia na tzw. wschodniej flance NATO.
narażonymi członkami NATO na wielowymiarowe oddziaływanie ze strony Rosji. Nie
Obserwując agresywną politykę Federacji dziwi więc sytuacja, w której rządy tych
państw – podobnie jak Polska – starają
Rosyjskiej, państwa naszej części Europy chcą się zwiększyć obecność wojskową państw
sojuszniczych na swoim terytorium.
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Uwarunkowania geostrategiczne
Położenie geostrategiczne krajów
nadbałtyckich jest bardzo trudne, jeśli
nie beznadziejne. W najlepszy sposób
złożoność ich sytuacji charakteryzuje
pojęcie przesmyku suwalskiego, które od
kilku lat cieszy się rosnącą popularnością.
Przesmyk – inaczej korytarz suwalski –
to geograficzne określenie pogranicza
polsko-białorusko-litewsko-rosyjskiego.
Ten malowniczy i niewątpliwie cenny
przyrodniczo zakątek na mapie Europy ma
niezwykły wpływ na bezpieczeństwo państw
regionu. Z jednej strony stanowi najwęższe
miejsce łączące Polskę z Litwą, a z drugiej –
najkrótsze połączenie pomiędzy Białorusią
a rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim.

Czy to niepozorne i zapomniane przez
wiele lat miejsce może naprawdę wywoływać tak poważne implikacje dla bezpieczeństwa? Tak, ponieważ utworzenie
korytarza lądowego pomiędzy Rosją a jej
eksklawą, czyli Obwodem Kaliningradzkim
(przez terytorium Białorusi i Litwy), w razie
wybuchu konfliktu zbrojnego odcięłoby
dostęp do państw nadbałtyckich już na
granicy polsko-litewskiej.
Trudność w niesieniu pomocy Litwie,
Łotwie i Estonii wynika także z kilku innych
czynników. Po pierwsze, położenie z dala
od pozostałych członków sojuszu (np. odległość pomiędzy Warszawą a Tallinem to
ok. 980 km). Po drugie, logistyka i dostępność szlaków komunikacyjnych, którymi
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może dotrzeć pomoc do tych krajów. Jedna
droga lądowa, jedna linia kolejowa dają
nikłe szanse na powodzenie potencjalnych
działań sojuszniczych. Trzecia kwestia to
siły i środki posiadane przez Rosję, które
mogą zablokować dostęp do akwenu
Bałtyku oraz wykluczyć działania w przestrzeni powietrznej.

skierowany na Polskę jako państwo położone najbliżej strefy konfliktu. Czy nasza
reakcja miałaby sens i możliwość powodzenia? To kolejne bardzo trudne pytanie.
Zwłaszcza że w pojedynkę Polska nie
miałaby żadnych szans w starciu z Rosją,
narażając się na działania odwetowe.

Rosja wcale nie musi wywoływać wielkiego
konfliktu zbrojnego, żeby zmienić układ sił
w Europie Wschodniej. Wystarczy rozbicie solidarności NATO i wywołanie poczucia braku
zaufania wśród sojuszników.

To nie tylko oczekiwania wobec sojuszu, ale to także gotowość do udzielenia
pomocy innym państwom, niekoniecznie tysiące kilometrów od naszych granic.
Czy jesteśmy na to gotowi – zarówno jako
państwo, jak i społeczeństwo? Na szczęście
nie musimy dziś odpowiadać na to pytanie.

Czy przedstawiona przeze mnie wizja
Czy mając świadomość uwarunkowań wydaje się mało prawdopodobna? Być
geostrategicznych, państwa nadbałtyckie może, ale do 2014 roku tak samo nikt nie
mają szansę na skuteczną reakcję sojuszu? wierzył, że na terenie Europy dojdzie do
To bardzo trudne pytanie. Z jednej strony otwartego konfliktu zbrojnego i zmiany
na ich terenie stacjonują jednostki państw granic.
NATO (w tym również polska kompania
czołgów). Mają one niestety jedynie wymiar
Warto pamiętać, że nasza obecność w NATO to
politycznej solidarności, nie posiadając jednocześnie większego waloru operacyjnego.
wielka odpowiedzialność, która powinna być
Z drugiej strony brak adekwatnej odpowierozumiana nie tylko przez rząd, ale także przez
dzi będzie godził w jedność sojuszu, czyli
zwykłych obywateli.
w jedną z jego największych wartości.

Jeśli doszłoby do chociażby ograniczonej agresji lub działań poniżej progu wojny
na terenie Litwy, Łotwy bądź Estonii, to czy
działania poszczególnych państw NATO
ukierunkowane byłby na interwencję, czy
może miałby przejaw jedynie starań dyplomatycznych? Jak w takiej sytuacji mogą
zachować się Niemcy, które łączą coraz
mocniejsze więzy gospodarcze z Rosją?
Implikacje dla Polski
Takich pytań możemy zadać zdecydowanie więcej, ale zastanówmy się, jakie to
może wywoływać implikacje dla Polski. Otóż
w przypadku, gdy reakcja sojuszu będzie
spóźniona, opieszała lub nieadekwatna do
zaistniałej sytuacji, wzrok państw nadbałtyckich i opinii międzynarodowej będzie

Rafał Zaniewski – główny specjalista ds. obronnych w jednym z urzędów administracji publicznej.
W przeszłości funkcjonariusz Służby Celnej.
Absolwent studiów magisterskich na kierunku
bezpieczeństwo narodowe oraz studiów licencjackich na kierunku politologia. Autor publikacji
z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.
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Nie ma zrozumienia, czym powinna być obronność

Uważam, że koncepcja obrony Polski musi być dla
nieprzyjaciela wiarygodnie odstraszająca. A co buduje
wiarygodność odstraszania? Nie to, że będziemy
posiadali kilkadziesiąt rakiet Patriot, ale prezentowanie
powszechnej zdolności do oporu, którą zresztą Polacy
w historii wielokrotnie wykazywali.

Fot. Pexels.com (Creative Coomons)

z Romualdem Szeremietiewem
rozmawiają Rafał Zaniewski i Przemysław Barański
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RAFAŁ ZANIEWSKI: W ciągu kilku
ostatnich lat niezwykłą popularność
zyskał termin tzw. przesmyku suwalskiego, czy uważa pan, że ten punkt
jest jednym z najbardziej zapalnych
miejsc na mapie Europy, tak jak jest
to przedstawiane w mediach i wypowiedziach ekspertów?
ROMUALD SZEREMIETIEW: Nie przesadzałbym z tym zapalnym miejscem.
Gdy spojrzymy na mapę i zastanowimy
się, w jakim celu miałby być opanowany
ten przesmyk, to okazuje się, że wcale nie
muszą to być Suwałki.
Problem przesmyku dotyczy zamiaru
stworzenia przez Rosję lądowego połączenia z Królewcem, nazywanym brzydko
Kaliningradem. Droga morska jest bardzo
problematyczna, jeśli Rosja chciałby podjąć
jakieś operacje militarne w oparciu o obwód
kaliningradzki. W takim przypadku zaopatrywanie przez Morze Bałtyckie będzie
ryzykownym przedsięwzięciem. W związku
z tym powstaje pytanie, w którym miejscu
i dlaczego Rosjanie mieliby utworzyć ten
lądowy korytarz. Gdyby Kreml planował
szerszy konflikt z NATO na flance wschodniej, to bez wątpienia taki przesmyk przez
polskie terytorium jako element wielkiej
operacji miałby swoje uzasadnienie.
Można jednak wyobrazić sobie,
że Rosja będzie chciała wykonać operację
o mniejszym rozmiarze, nie zaczepiając
bezpośrednio Polski, np. opanowując tylko
kraje nadbałtyckie. Wówczas może dotrzeć
do Kaliningradu przez terytorium Litwy.
Co uzyska poprzez takie działanie? Otóż
w ten sposób Rosja odcina Polskę od krajów
nadbałtyckich, blokując ewentualne polskie zaangażowanie w konflikt, sugerując
aby Polacy – skoro ich granice są nienaruszone – nie mieszali się do tego konfliktu
i nie narażali na rosyjski odwet.
RZ: Jak pan myśli, czy w razie hipotetycznej agresji Federacji Rosyjskiej
na państwa bałtyckie i opieszałości

w udzielaniu pomocy przez państwa
NATO Polska jest gotowa nieść pomoc
Litwie, Łotwie i Estonii?
RS: Tego nie wiemy. Jednak sytuacja
będzie mało komfortowa, bo w naszym
regionie w stosunku do Rosji NATO dysponuje mniejszymi siłami, które mogłoby
w krótkim czasie wprowadzić na pole bitwy.
Eksperci uważają, że to może być jakieś
11 tysięcy natowskich żołnierzy. Rosjanie
mają przewagę, po pierwsze w liczebności
wojska – ich siły w rosyjskim Zachodnim
Okręgu Wojskowym liczą 250 tysięcy żołnierzy, a do tego ci żołnierze cały czas ćwiczą;
rosyjska armia bez przerwy się szkoli.
Po drugie – niebezpieczeństwo jest również
takie, że w sprzyjającej sytuacji międzynarodowej Rosja mogłaby dokonać agresji
na „Pribałtykę”, używając wojsk zgromadzonych pod pretekstem jakichś ćwiczeń.
Pytanie: co wtedy ma robić Polska? Jak
i czym ma reagować, jeśli NATO nie podejmie działań lub tylko będzie spóźnione w
reakcji? Albo, co można sobie wyobrazić,
jeżeli w ogóle nie będzie odpowiedzi na
agresję? Sytuacja Polski będzie bardzo
trudna i nie zazdroszczę ministrowi obrony
narodowej, który będzie musiał zdecydować, czy użyć naszych sił zbrojnych.
PRZEMYSŁAW BARAŃSKI: W kontekście tego, co pan powiedział, jak ocenia pan decyzję o rozlokowaniu polskiej kompanii czołgów na Łotwie? Czy
nie jest to wystawianie się na pierwsze
uderzenie wojsk rosyjskich?
Batalion na Łotwie jest wielonarodowy – dowodzą Kanadyjczycy, a są w nim
jeszcze żołnierze z Albanii, Hiszpanii,
Włoch i Słowenii oraz wspomniana przez
pana kompania pancerna (14 czołgów
i 170 żołnierzy). Siły, które umiejscawiamy
w krajach nadbałtyckich, mają walor politycznego odstraszania. Wartość bojowa
batalionu w razie wybuchu wojny nie
zdecyduje przecież o wygranej w takim
konflikcie. Nasuwa się natomiast pytanie,
w którym miejscu i kiedy może załamać

69
się skuteczność politycznego odstraszania
takiego batalionu – bez wątpienia w razie
wybuchu wojny Rosjanie skierują siły, które
go zniszczą. Nie wiadomo, na ile taką sytuację bierze się pod uwagę.
RZ: Wracając do przesmyku suwalskiego: skupiamy się przede wszystkim na
państwach nadbałtyckich, a czy nie zapominamy o kierunku białoruskim?
RS: W razie wojny NATO – Rosja teren
Białorusi będzie miał podstawowe znaczenie. Stąd przecież zawsze w przeszłości
wychodziły rosyjskie uderzenia na Polskę.
Wprawdzie prezydent Łukaszenka zdaje
się nie do końca miałby ochotę na prowadzenie wojny z Polakami, ale jak wiadomo,
w razie jej wybuchu to nie on będzie decydował. A związki pomiędzy siłami zbrojnymi
Republiki Białorusi i wojskami Federacji
Rosyjskiej są bardzo silne.
PB: Czy powinniśmy uznawać, że Białoruś jest de facto pod kontrolą Rosji?
RS: Politycznie i gospodarczo jeszcze
chyba nie, ale wojskowo na pewno tak.
RZ: Jak pan ocenia pomysł dyslokacji
części jednostek wojskowych na
wschód kraju oraz pomysł odtworzenia
czwartej dywizji w strukturach sił
zbrojnych?
RS: Rozmieszczenie jednostek wojskowych powinno odpowiadać przewidywanym
zamiarom przeciwstawienia się ewentualnej agresji. Umiejscowienie sił zbyt blisko
rejonu, z którego wyjdzie uderzenie, może
być dla tych naszych sił katastrofalne.
Jednak pozostawanie jednostek zbyt
daleko od miejsca konfliktu także stwarza różnego rodzaju kłopoty. Chociażby
kwestia przemieszczenia sił znajdujących
się na zachodzie Polski w rejon działań
wojennych na północnym wschodzie.
Reakcja naszych sił na atak może być
spóźniona. Dlatego żeby ocenić sensowność obecnej dyslokacji jednostek WP,
trzeba by znać nasze zamiary prowadzenia

działań obronnych oraz szacunki zagrożeń. Natomiast to, że zostały zlikwidowane
dywizje 15. w Olsztynie i 1. w Legionowie,
uważam za duży błąd. Odbudowanie
nawet tylko jednej dywizji zmechanizowanej będzie trudne i kosztowne.
RZ: Widzimy, jakie kroki podejmuje
Rosja, np. odtwarzana jest 1. Gwardyjska
Armia Pancerna. Jak pan to ocenia?
RS: To jest najwyraźniej przygotowanie
do działań ofensywnych i silne nawiązanie
do historii (1. Armia Pancerna była w składzie Zachodniej Grupy wojsk ZSRR na
terenie NRD). To powinno dawać nam do
myślenia. Musimy pamiętać, że główny
kierunek zagrożenia ze wschodu ma podstawy w rejonie tzw. bramy smoleńskiej, na
Smoleńszczyznie, która zawsze była przedmiotem walki między Rzecząpospolitą
a Moskwą – Rosją. To stąd hetman
Stanisław Żółkiewski wyruszał na Moskwę
w 1609 roku. Drugi bardzo ważny operacyjnie rejon stanowi Grodzieńszczyzna.
Grodno, tak jak i Lwów po 1945 roku, zostało
po stronie sowieckiej, ponieważ w tym miejscu są tereny, gdzie można zgromadzić siły
do przeprowadzenia operacji ofensywnych,
którymi można uderzyć na Zachód. Jeśli
spojrzymy na historię wojen w tej części
Europy, w tym na konflikty polsko-rosyjskie, to za każdym razem dostrzeżemy, że
Smoleńsk, Grodno, Lwów mają dla powodzenia operacji wojennych podstawowe
znaczenie. Przy tym od dawna twierdzę, że
Białoruś z punktu widzenia geostrategicznego bezpieczeństwa Polski jest kluczowa.
RZ: Jaką widzi pan rolę dla Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie obronnym
państwa?
RS: Spoglądam na obronę terytorialną
trochę inaczej niż chociażby szefostwo
MON. Dostrzegam, że uznawane spojrzenie na OT ma charakter operacyjny, czyli jak
zostanie wykorzystane wojsko terytorialne
w momencie, kiedy dojdzie do wybuchu
wojny. W mojej koncepcji natomiast OT
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jest elementem, który sprawiłby, że Polska
dzięki temu uzyska potencjał posiadający
walor powstrzymujący nieprzyjaciela przed
próbą napaści na nasz kraj – walor strategiczny. Powinniśmy bowiem poszukiwać
sposobu, który spowoduje, że Polska będzie
dla potencjalnego agresora przeciwnikiem
trudnym do podboju.
Dlatego propagowałem od lat potrzebę
budowy obrony terytorialnej. W mojej
opinii OT powinna stanowić podstawę
powszechnego oporu uniemożliwiającego
agresorowi okupację Polski. Fundamentem
w takim systemie obrony powinny być
małe jednostki, kompanie, zakorzenione
we wszystkich wspólnotach gminnych.
Budowa OT nie powinna wyglądać tak,
że ogłaszamy nabór i zgłasza się ten, kto
chce, ale mamy dotrzeć do mieszkańców
w konkretnej gminie, sprawdzić, ilu jest
mężczyzn po przeszkoleniu wojskowym,
rezerwistów – i z nich tworzyć formacje,
które mają bronić miejsc zamieszkania żołnierzy OT. Wśród takich osób należy szukać
kandydatów do służby w OT i formować
ich w taki sposób, aby byli zdolni do podjęcia asymetrycznego oporu. To muszą
być ludzie, którzy się znają, mają do siebie
zaufanie i w razie nadejścia wroga podejmą
opór niezależnie od tego, czy ktoś im wydał
rozkaz, czy też nie. W tym pomyśle posiłkuję
się doświadczeniami sił konspiracji zbrojnej
w okresie II RP. W tamtym czasie II Oddział
SG WP (wywiadowczy) tworzył siatkę
tzw. dywersji pozafrontowej, zanim wybuchła wojna. To były 3–5-osobowe grupy
dywersyjne, które dysponowały odpowiednim przygotowaniem i wyposażeniem.
Miały one rozpocząć działania wtedy, gdy
nieprzyjaciel zajmie teren. Tak się stało
po klęsce wrześniowej 1939 roku, gdy
natychmiast powstało wiele organizacji
konspiracyjnych scalających się następnie
w Związki Walki Zbrojnej.

militarny, nie dostrzegamy pozamilitarnego wymiaru naszej obronności. Dlaczego tak jest?
RS: Nie ma bowiem zrozumienia,
czym powinna być obronność. A potrzebujemy dla niej społecznego zaplecza.
Uważam, że koncepcja obrony Polski
musi być dla nieprzyjaciela wiarygodnie
odstraszająca. A co buduje wiarygodność
odstraszania? Nie to, że będziemy posiadali
kilkadziesiąt rakiet Patriot, ale prezentowanie powszechnej zdolności do oporu,
którą zresztą Polacy w historii wielokrotnie
wykazywali. Tę naszą zdolność traktuje się
czasami jako objaw jakiegoś szaleństwa,
podejmowania walki nawet wtedy, gdy
nie ma szans na zwycięstwo. To jednak
oznacza dla potencjalnego agresora duże
niebezpieczeństwo. Będzie ono większe,
jeżeli powszechny opór nie będzie improwizacją, działaniem wymuszonym po
klęsce naszej armii, ale zostanie wcześniej
przygotowany. Dlatego doświadczenie polskiej historii może być bardzo użyteczne
w budowaniu współczesnej strategii
obrony kraju – nieprzyjaciel musi zastanowić się przed podjęciem agresji, czy uda mu
się opanować nasz kraj. Uznaje się, że do
sparaliżowania wszelkiego oporu potrzeba
20 okupantów na jednego partyzanta.
Jeśli mielibyśmy powszechną OT, która
obejmowałaby np. 500 tysięcy ludzi w formacjach zdolnych do prowadzenia działań
asymetrycznych, to nieprzyjaciel musiałby
odpowiednio zgromadzić 10-milionowe siły
okupacyjne. Taka perspektywa powinna
studzić agresywne zamiary.

PB: Wiedząc, w którą stronę rozwija
się budowa WOT, czy nie powinniśmy
kłaść większego akcentu na budowę
wojsk operacyjnych?
RS: Tworzenie sił OT nie powinno
odbywać się kosztem wojsk operacyjnych.
Proponowane przeze mnie rozwiązania
RZ: Nawiązując do tego, co pan powie- gwarantują, że tak nie będzie. Pamiętajmy
dział, w Polsce obronność postrzegana jednak, że zdolności bojowe wojsk
jest przede wszystkim przez pryzmat operacyjnych muszą mieć oparcie
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w społecznym zapleczu, którego kluczowym składnikiem powinna być
obrona miejscowa obywatelskiej OT.
Samymi zdolnościami zawodowych
wojsk operacyjnych bezpieczeństwa
Polsce
nie
zapewnimy.
Zawsze
będziemy mieli mniej czołgów, dział,
samolotów, niż będzie miał potencjalny
przeciwnik. Dlatego naszą szansą jest
powszechny opór, w wymiarze społecznym,
świadomość, że jesteśmy do niego
przygotowani. Krytycy mojej koncepcji nie
rozumieją, że proponowane rozwiązanie
nie sprowadza się do prowadzenia wojny
partyzanckiej. Twierdzę, że zbudowanie
proponowanego przeze mnie systemu
obrony powinno sprawić, że żadnej wojny,
nie tylko partyzanckiej, nie będziemy
musieli prowadzić.
RZ: To, o czym pan mówi, jest niezwykle
rzadkim głosem w dyskusji. Nieczęsto
się zdarza, żeby ktoś zwracał uwagę
na obywatelski wymiar obronności.
Gdyby nasze społeczeństwo było
bardziej świadome i zorganizowane, to
byłoby bezpieczniejsze?
RS: Bezwzględnie istnieje taka zależność.
Na tym powinna polegać istota naszych
przygotowań obronnych. Zdolność odstraszania za pomocą powszechnego oporu
może mieć – moim zdaniem – zasadniczą wartość w polskiej strategii obronnej.

Współcześnie pojawiają się przecież środki
walki, które umożliwiają nawet pojedynczemu żołnierzowi zadawanie bolesnych
ciosów nieprzyjacielowi – mamy nie tylko
przenośne, lekkie wyrzutnie rakiet przeciwpancernych i przeciwlotniczych, ale
występują roboty bojowe, uzbrojone
drony, no i działania w cyberprzestrzeni.
Przygotowany w ten sposób opór asymetryczny może być naprawdę bardzo
skuteczny. Do tego małe grupy dywersyjne
działające w rozproszeniu, niezależnie
od siebie, są trudne do wyeliminowania.
Dlatego potrzebni są przygotowani odpowiednio obywatele i sieć terenowych
ośrodków oporu obejmujących cały kraj, a nie
tylko cztery dywizje z czołgami i artylerią.
RZ: Jeśli już mówimy o świadomości
tego, czym jest obronność, to jak pan
może ocenić świadomość polityków,
osób rządzących, niezależnie od opcji
politycznej – na przestrzeni prawie
30 lat?
RS: Świadomość decydentów polskiej
obronności ukształtowała się w 1921 roku,
gdy podpisaliśmy sojusz z Francją. Wtedy
powstał wzorzec przyjmowany jako
obowiązujący do dziś. Opiera się on na
następujących przesłankach: jesteśmy państwem średniej wielkości, któremu zagraża
wrogie mocarstwo, musimy więc znaleźć
potężnego sojusznika – inne mocarstwo
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– zapewniające nam ochronę. Tak myślano
w okresie międzywojennym, w II RP i tak
też myśli się teraz. Politycy odpowiadający
za obronność nie wyobrażają sobie innego
sposobu zagwarantowania bezpieczeństwa państwu.
RZ: Czy my jesteśmy krajem, który
może sobie sam zagwarantować bezpieczeństwo?
RS: Uważam, że jest to możliwe, gdyby
Polska zbudowałaby system obrony, o którym mówię.
PB: Cały czas żyjemy w przeświadczeniu, że jakieś państwo przyjdzie i nam
pomoże. W kontekście posiadanych
przez Rosję środków, które mogą np.
zablokować Cieśniny Duńskie, pomoc
może być spóźniona lub może nie nadejść wcale.
RS: Amerykański strateg, prof. George
Friedman, powiedział, że Polska będzie
musiała sama wytrzymać w obronie trzy
miesiące, nim nadejdzie pomoc. Powstaje
wątpliwość, czy po upływie trzech miesięcy
będzie tu komu pomagać.
PB: Jaka jest świadomość w tym
zakresie kadry oficerskiej?
RS: Trudno powiedzieć. Kiedy pisałem pracę doktorską w AON w 1994 roku,
pamiętam, że dysponowałem badaniami
mówiącymi, że większość kadry dowódczej
naszych sił zbrojnych nie wierzy w możliwość samodzielnej obrony kraju. Wśród
wojskowych są oczywiście uważający, że
jak dostaną więcej czołgów, dział i rakiet, to
Polskę obronią. Niestety, nawet gdyby cały
budżet państwa przeznaczyć na wojsko,
to nie stworzymy armii zdolnej odeprzeć
atak mocarstwa. Rzecz więc nie w liczbie kosztownych militarnych „zabawek”,
ale w polskim sposobie na obronę, który
powinien być określony w nowej strategii.
A skoro nie wypracowaliśmy takiego sposobu, to nic dziwnego, że liczymy ciągle
tylko na pomoc sojuszników – z nadzieją,

że w godzinie próby oni nas nie zawiodą.
Ogromnie martwi mnie, że uzależniamy
nasze bezpieczeństwo narodowe od zachowania czynników od nas niezależnych
i w tym widzimy jedyną gwarancje bezpieczeństwa państwa polskiego. A jeżeli
liczymy na pomoc sojuszniczą, to stosownie do tego uzbrajamy naszą armię. Trzeba
np. kupić broń w USA, aby związać z nami
Amerykanów. Musimy tak się zachowywać,
żeby ten sojusznik chciał nam pomóc.
Uważam, że w Polsce nie ma świadomości – nie tylko w kadrze oficerskiej, ale także
w decydenckich ośrodkach politycznych –
co powinniśmy zrobić, aby nie powtarzać
błędu II RP liczącej na pomoc Zachodu.
To oczywiście nie oznacza, że mamy z tej
pomocy rezygnować, chodzi o to, aby tylko
od tego czynnika nie uzależniać gwarancji
bezpieczeństwa Polski. Jednak budowanie zdolności obronnych, o których mówię,
wydaje się być czynnością zbyt prostą,
nawet prymitywną w konfrontacji z pomysłami uzbrajania w rakiety manewrujące
(program „Polskie Kły”) i zdolnościami
stawiania bariery ogniowej przy pomocy
kilkuset dział. Mówię o potrzebie stworzenia zdolności defensywnych, tworzenia
kompanii do obrony miejscowej, przygotowania do działań asymetrycznych, ale to
wydaje się wielu czymś bez znaczenia dla
naszej obronności, gdy wizja okrętów podwodnych z rakietami na pokładzie jest taka
mocarstwowa i krzepiąca.
RZ: Mówimy o bardzo dużych wyzwaniach dla naszej obronności. Jak to
skorelować z działaniami rządzących
na przestrzeni ostatnich dekad, np. z
redukcją liczebności sił zbrojnych, zawieszeniem poboru, czasowym zawieszeniem ćwiczeń rezerwistów?
RS: To wynika z obowiązującego wzorca
obronności, który przyjęto i o którym mówiłem wcześniej. Długo zresztą obowiązywał
pogląd, że w Europie nie będzie wojny
i jedynymi rodzajami akcji zbrojnych wykonywanymi przez nasze siły będą misje
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„stabilizacyjne” na innych kontynentach. Do
takiej aktywności potrzebne było wojsko
zawodowe, armia z poboru, szkolenie
rezerw uznano za niepotrzebne. Po agresji
rosyjskiej na Kaukazie i zajęciu Krymu oraz
wybuchu wojny na Ukrainie okazało się,
że były to błędne założenia. Jednak pobór
do wojska trudno przywrócić – politycy
boją się utraty głosów wyborców. Mamy
więc próby wykonania obywatelskiego
konstytucyjnego obowiązku obrony ojczyzny przy pomocy ochotniczego zaciągu
do brygad OT. Skorelowanie tego, co jest,
z potrzebami obronnymi wygląda więc na
kwadraturę koła.
RZ: Czy możemy zakończyć rozmowę
czymś optymistycznym w kontekście
naszej obronności?
RS: W okresie II RP udało się, będąc
„między Niemcami a Rosją”, zachować bezpieczeństwo przez 20 lat. Dziś jest lepiej,
bowiem III RP istnieje już prawie 30 lat,
no i ma dużo lepsze położenie geopolityczne, będąc członkiem NATO i Unii
Europejskiej. Także istniejący ład międzynarodowy jest dużo trwalszy od dawnego
ładu wersalskiego gwarantującego II RP
suwerenny byt. Rosja dąży do zmiany
obecnego ładu, chciałaby odzyskać pozycję supermocarstwa decydującego także
o losie Polski, ale nie ma do tego odpowiednich sił i nie ma też korzystnej koniunktury
międzynarodowej, aby zrealizować swoje
cele. To jest więc optymistyczne, ale… Do
zbudowania postulowanego przeze mnie
systemu obrony kraju trzeba mniej więcej
9 lat wytężonej pracy i martwi mnie, że te
działania jeszcze się nie zaczęły. Mamy więc
szczyptę optymizmu, ale bez przesady.
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