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OD REDAKCJI
Mołdawia, pomimo swej niewielkiej powierzchni, jest ważnym punktem
na geopolitycznej mapie Europy. Kraj ten, sąsiadując z dwoma potężnymi blokami sojuszniczymi – NATO i UE – stanowi jednocześnie potencjalną (a po
objęciu urzędu prezydenta przez republiki przez Iwana Dodona także faktyczną) strefę wpływów Federacji Rosyjskiej.
Sytuację polityczną w tym regionie komplikuje fakt, że od ponad ćwierćwiecza w dolinie Dniestru istnieje de facto, (choć nie uznawana de iure) separatystyczna Naddniestrzańska Republika Mołdawska, a stałe tendencje do secesji
przejawia Terytorium Autonomiczne Gagauzji. Problemy polityczne Mołdawii,
do niedawna rozdartej pomiędzy tendencjami okcydentalnymi a ideą zbliżenia
z Rosją, zaś obecnie coraz wyraźniej skłaniającej się ku tej drugiej opcji, nie są
jednak tylko problemem północnych Bałkanów. Wojna hybrydowa na Ukrainie
otworzyła spekulacje na temat kolejnych kierunków rosyjskiej aktywności politycznej, a być może także militarnej, w Europie Wschodniej. Wiele wskazuje
na to, że w oczach kremlowskich strategów Mołdawia stanowi miejsce kolejnej
rozgrywki.
Geopolityczne znaczenie Mołdawii skłoniło redakcję „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” do analizy tej problematyki na łamach naszego czasopisma. W numerze, który oddajemy Państwu do rąk, publikujemy 9 artykułów tematycznych, w których naukowcy i analitycy z Mołdawii, Rumunii, Polski, Litwy, Gruzji skupiają się na wewnętrznych i międzynarodowych aspektach mołdawskiej polityki. Interesującym materiałem źródłowym, otwierającym
numer, jest natomiast wywiad, jakiego naszej redakcji udzieliło Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej.
Oprócz tego w 8. numerze „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”,
publikujemy artykuły gościnne oraz komentarze ekspertów. Tym razem szczegółowe zagadnienia z zakresu polityki rosyjskiej, przygotowań obronnych Litwy, sytuacji na Bliskim i Dalekim Wschodzie prezentują specjaliści z Polski,
Australii i Brazylii. Tradycyjnie numer zamykają recenzje najnowszych publikacji z zakresu bezpieczeństwa.
Życzymy ciekawej lektury!
Zespół redakcyjny
„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
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EDITOR’S NOTE
Despite its small territory, Moldova is an important point on the geopolitical map of Europe. This country, a neighbour of two powerful allied blocks NATO and the EU - is a potential (and after the presidency of the republic by
Ivan Dodon also real) Russian Federation’s area of influence.
The political situation in region is more complicated by the fact that for
over 25 years there has been de facto (although not recognized de iure) the
separatist Pridnestrovian Moldavian Republic, a landlocked self-proclaimed
state. Also the Gagauzian Autonomous Territory manifests permanent
tendencies towards secession. The political issues of Moldova, the country until
recently torn between the westernization tendencies and the idea of
rapprochement with Russia, and now increasingly more inclined towards the
latter, are not a problem just for the northern Balkans. The hybrid war in
Ukraine has provoked speculation about the future direction of Russian political
and perhaps military activity in Eastern Europe. Much indicates that in the eyes
of the Kremlin strategists’ Moldova is the board of the next game.
The geopolitical importance of Moldova determined the "Ante Portas Security Studies" Editorial Board to analyze this issue in our journal. In the the
latest volume we publish 9 thematic articles in which researchers and analysts
from Moldova, Romania, Poland, Lithuania and Georgia focus on the internal
and international aspects of Moldovan politics. A very interesting source
material, that opens the volume, is an interview that the Ministry of Foreign
Affairs of Pridnestrovian Moldavian Republic granted our editorial staff.
In addition, in the 8th issue of "Ante Portas - Security Studies", we publish
guest articles and experts’ comments. This time specialists from Poland,
Australia and Brazil present problems concerning Russian policy, defense
preparations in Lithuania and the situation in the Middle East and Far East.
Traditionally the volume is supplemented by the reviews of the latest security
publications.
We wish you a pleasant reading!
Editorial board
„Ante Portas – Security Studies”
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„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
2017, nr 1(8)
MINISTRY’S OF FOREIGN AFFAIRS OF PRIDNESTROVIAN
MOLDAVIAN REPUBLIC COMMENTS FOR
“ANTE PORTAS – SECURITY STUDIES”
Scientific inquiry
Scientific research is usually worthless without reaching the origin of the
problem, finding the source, using documents, papers, letters, eye-witnesses’
interviews and testimonies. Without the background and broaden inquiry the
research is shallow, deficient and incomplete. This conclusion concerns every
branch of science, including security studies.
In order to deepen the research the Editorial Board of “Ante Portas – Security Studies” decided to reach the source, and what sort of source would be
more suitable for the “Moldovan” issue that an interview with the most interested players in the region – Moldova, Gagauzia and Pridnestrovian Moldavian
Republic? Wanted to be impartial we sent three separate letters to:
 the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Republic of
Moldova;
 the Ministry of Foreign Affairs of Pridnestrovian Moldavian Republic;
 the Governor (Bashkan) of Gagauzia.
Our wish was to collect all three answers, publish all together, analyze and
draw conclusions. Unfortunately, only one of the inquired offices answered our
questions - the Ministry of Foreign Affairs of Pridnestrovian Moldavian Republic. Even though our scientific mission failed wish to publish both the list of
questions sent to above mentioned recipients and the official answer made by
the PMR Foreign Affairs.
Questions asked to the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of
Republic of Moldova:
1) May the result of the presidential elections in Moldova and the choice
of Igor Dodon for president of the Republic of Moldova be interpreted
as a germane move towards tightening the Moldovan-Russian relations
and binding these two states with political-military alliance?
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2) May the result of the presidential elections in Moldova and the choice
of Igor Dodon for president of the Republic of Moldova influence the
relations of the Republic of Moldova with its neighbours – Ukraine and
Romania?
3) Can the federalization of Moldova be the sustained solution for the
problem of Transnistria and Gagauzia?
4) What are the prospects of the Republic of Moldova’s integration with
the NATO and EU’s structures in present geopolitical reality?
5) Can the Republic of Moldova recognize the independence of the Pridnestrovian Moldavian Republic in the foreseeable future?
6) Does presently Moldova not exclude the return to the model of the unification with Transnistria based on the so-called Kozak Memorandum?
7) What is the official stance of the Republic of Moldova as concerns current political-military situation in Ukraine, including territorial changes that de facto have taken place on Ukrainian territory?
8) Is Moldova interested in tightening its relation with Poland at present?
9) How Moldovan authorities relate to the tightening cooperation in the
triangle Warsaw-Bucharest-Kyiv?
10) What is the attitude of Moldova’s authorities toward lately announced and implemented plans of closing military relations between
Romania and Ukraine?
Questions asked to the Ministry of Foreign Affairs of Pridnestrovian Moldavian
Republic:
1) What is the official stance of the Pridnestrovian Moldavian Republic
vis-à-vis current political-military situation in Ukraine, including territorial changes that have taken place within Ukraine?
2) Does state’s policy of the Pridnestrovian Moldavian Republic assume
the possibility of reintegration with the Republic of Moldova, and if son,
on what particular principles?
3) What are the official political and military relations between the Pridnestrovian Moldavian Republic and the Russian Federation?
4) What is the official status of the Russian 14th Army stationing on the
territory of the Pridnestrovian Moldavian Republic?
5) Does the government of the Pridnestrovian Moldavian Republic currently strive for international recognition of Transnistria and what are
the current prospects of success in this matter?
6) Does the government of the Pridnestrovian Moldavian Republic keep
relations with the Autonomous Gagauz Territory and what is its stance
toward the concept of the Republic of Moldova’s federalization?
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Questions asked to the Governor (Bashkan) of Gagauzia:
1) Was the official attitude of the Autonomous Gagauz Territory’s authorities as to the current political-military situation in Ukraine, including
changes of state borders that de facto took place on Ukraine’s territory,
determined, and if so, what is it?
2) What is the official stance of the Autonomous Gagauz Territory as for
the pro-independence endeavours of Transnistria and does the Autonomous Gagauz Territory keep relations with the Pridnestrovian Moldavian Republic?
3) What is the Autonomous Gagauz Territory’s authorities toward the idea
of Moldova’s membership in the European Union and NATO?
4) Do nowadays either the Autonomous Gagauz Territory’s authorities or
the social or political groups representing the Gagauzian nation endeavour to form an independent Gagauzian state?
5) What – according to your opinion – are the prospects for Gagauzia’s
future?
We hope that our readers will find the lecture of this letter interesting, and
inspiring for further research or – perhaps – for further inquiries.

Jakub Żak
Editor-in-Chief
****************************************************************
Ministry’s of Foreign Affairs of Pridnestrovian Moldavian Republic comments for “Ante Portas – Security Studies”
What is the official stance of the Pridnestrovian Moldavian Republic
vis-a-vis current political-military situation in Ukraine, including territorial changes that have taken place within Ukraine?
The Pridnestrovian Moldavian Republic is historically closely interconnected with Ukraine. The first statehood on the territory of Pridnestrovie was
formalized in 1924 in the form of the Moldavian Autonomous SSR as part of
the Ukrainian SSR. In addition, about one third of the PMR population is ethnic
Ukrainians, as well as dozens of thousands of residents in the republic possess
Ukrainian citizenship.
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Pridnestrovie has always highly valued relations with Ukraine as one of the
most important trade and economic partners of the republic. To date, a significant share of imports is coming to the republic from Ukraine. In the past, a significant share of Pridnestrovian exports went to the Ukrainian market, but this
indicator, due to the Ukrainian crisis and the subsequent destabilization of the
socio-economic situation in Ukraine, as well as the general deterioration in our
bilateral relations, has decreased greatly.
Ukraine is also one of the key participants in the Moldovan-Pridnestrovian
settlement process, since it has the officially fixed status of the guarantor and
the mediator in the 5+2 negotiation process. It should be noted that at the first
stage of the peaceful negotiation process for the conflict settlement, the position
and actions of Ukraine contributed to a high degree to the normalization of relations between Moldova and Pridnestrovie, development of compromise solutions between the parties. In addition, the Ukrainian side refrained from steps,
which worsen the socio-economic situation in Pridnestrovie, thus contributing
to optimal atmosphere of dialogue in the negotiations on the settlement of Moldovan-Pridnestrovian relations.
Today, decades later, Ukraine’s position in the negotiation process has a
completely different, negative denominator. Despite this, it should be emphasized that Pridnestrovie conducts a balanced and consistent foreign policy that
takes into account the objective reality and many years of experience of the
past. In this regard we realize commonness of history and culture, which connects us with our neighbors, appreciate such ties and strive to protect them as
much as possible from the influence of the current political conjuncture that has
developed in the regional space. We are convinced that sooner or later it will
change. Thus, we are striving to build friendly, mutually beneficial relations
with Ukraine and are interested in restoring comprehensive ties in trade, economic, cultural and humanitarian spheres. The importance of relations with
Ukraine is reflected in the Foreign Policy Concept of the PMR.
Along with this, we have to admit that, as already mentioned, the position
of Ukraine itself with regard to Pridnestrovie has significantly transformed in
recent years in a negative way. Back in 2006, under the pressure of Moldova
and the European Union, Ukraine became an accomplice in the blockade of
Pridnestrovian exports, which led to the enormous economic losses by Pridnestrovie, which already exceeded $ 450 million. Since 2014 Pridnestrovie has
faced a number of new restrictions on the part of Ukraine, including in respect
of import of excisable goods and free movement of citizens.
In 2017 Ukraine supports Moldova’s intentions to establish joint Moldovan-Ukrainian customs and border control along the entire PridnestrovianUkrainian border. Implementation of this extremely destructive measure will
lead to new significant economic losses by Pridnestrovie and threatens the
country with a humanitarian catastrophe, and can also provoke a sharp escalation of tensions as Moldovan and Pridnestrovian security forces will be in close
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proximity to each other outside the Security Zone controlled by joint peacekeeping forces. The Pridnestrovian side is also alarmed by permanent bellicose
rhetoric in Ukraine regarding Pridnestrovie, heard from high-ranking representatives of official authorities, among others.
We have to state that relations with Ukraine have deteriorated significantly
since 2014, this is not the choice of the Pridnestrovian side, but a consequence of
the markedly transformed position of the Ukrainian leadership, which contradicts
both the interests of protecting rights and freedoms of ethnic Ukrainians living in
the PMR, and, in general, the principles of good neighborliness and mutually
beneficial cooperation. Pridnestrovie is making every effort to build a normal interaction with Ukraine, but has not met a clearly expressed counter-interest so far.
As for the ongoing conflict in Ukraine, here Pridnestrovie proceeds from
the “do no harm” principle. It is necessary to understand that in a situation
where the conflict intensity is high enough, all international actors should avoid
assessments and positions that could harm the process of establishing a sustainable peace. Thus, our principled position is that the conflict must be resolved as
soon as possible on the basis of unconditional consideration of the will of residents whose interests it violates. We believe that in a modern democratic state
no decision taken against the will of the people can be viable.
Does state’s policy of the Pridnestrovian Moldavian Republic assume
the possibility of reintegration with the Republic of Moldova, and if so,
on what particular principles?
The Pridnestrovian side, within the framework of the negotiation process
with the Republic of Moldova, has never made commitments to participate in
any “reintegration” processes. The course of foreign policy of Pridnestrovie is
very clearly and unambiguously defined by the people of the republic during
the 2006 referendum, is enshrined in the Foreign Policy Concept and is to
strengthen the independence of the Pridnestrovian state and achieve international recognition.
The negotiation process to date is being conducted solely with the aim of
resolving the pressing issues between Pridnestrovie and the Republic of Moldova in the social, economic and humanitarian spheres, which if solved would
contribute to the improvement of people’s lives. This position was repeatedly
expressed at various venues by the President of the PMR Vadim Krasnoselsky:
“I have always been a protagonist of an idea that our independence is the basis
of our security. We are ready to discuss with our Moldovan counterparts any
issues – economic, cultural, and humanitarian. That is what we are doing. But
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in no case will the issues of political status be put on the agenda. Political status
is determined by the people. This is independence” 1.
What are the official political and military relations between the Pridnestrovian Moldavian Republic and the Russian Federation?
In accordance with the Foreign Policy Concept, Pridnestrovie regards the
Russian Federation as its main strategic partner, and the development of systematic and comprehensive interaction with Russia is of a priority nature. The
leadership of the republic is pursuing a focused policy on the integration of the
PMR into Eurasian integration associations dominated by the Russian Federation. This, in particular, is the Eurasian Economic Union.
Dozens of bilateral cooperation agreements have been concluded between
the PMR and the Russian Federation, including inter-ministerial memoranda of
cooperation between specific bodies of state authorities. Russia is providing invaluable support to Pridnestrovie in improving the welfare of the people by implementing projects in the social, economic and humanitarian fields. In the republic, among other things, a simplified procedure for accession to Russian citizenship is being implemented, Russian pensions for Russian citizens living in the
PMR have been paid, and Russian educational standards have been introduced.
Some social infrastructure objects (schools, hospitals, kindergartens), important for
the PMR, have been built in the recent years by the ANO Eurasian Integration.
In addition, a unique in its effectiveness and legitimacy peacekeeping operation has been operating for 25 years under the auspices of Russia, thus, the
Russian Federation actually ensures the physical security of our citizens.
What is the official status of the Russian 14th Army stationing on the
territory of the Pridnestrovian Moldavian Republic?
The 14th guards combined-arms army of Russia ceased to exist in 1995. At
the moment only Russian peacekeepers are stationed in Pridnestrovie whose
combat tasks are reduced to maintaining peace in the Security Zone regulated by
the documents of the negotiation process (together with Moldovan and Pridnestrovian peacekeepers), and the limited Operational Group of Russian Forces is
stationed here with functions to guard military ammunition depots in the village
of Kolbasna, remaining on the territory of the PMR since Soviet times, as well as
to ensure regular rotation of service personnel of the peacekeeping contingent of
the Russian Federation. The peacekeeping operation, in turn, is maintained with
the approval of the United Nations and with the participation of the OSCE.
According to the Pridnestrovian side, taking into account the military aggression unleashed by the Republic of Moldova in 1992, the Russian peace1

<http://president.gospmr.ru/press-sluzhba/novosti/onf.html> (01.06.2017).
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keeping contingent is a factor of maintaining stability in the entire region and a
guarantee for physical security of the PMR’s population as well as a warning
for “hotheads” from Moldova not to take revenge in the conflict and force Pridnestrovie to renounce its independence violently.
Does the government of the Pridnestrovian Moldavian Republic currently strive for international recognition of Pridnestrovie and what are
the current prospects of success in this matter?
Achieving international recognition is a fundamental objective of the foreign policy of the PMR. The Pridnestrovian state has existed for more than 25
years and during that period it has proved its worth as a full-fledged participant
in international relations, possessing all the attributes of an independent state,
effectively controlling its territory and providing a decent standard of living for
citizens in comparison with neighboring countries. To date, there is no objective basis to deny the Pridnestrovian people their desire to live independently.
All the claims of Moldova to the territory of Pridnestrovie are devoid of
legal and historical grounds. Pridnestrovie has never had anything in common
with the Moldovan statehood, except for a brief – according to historical standards – period in 1941-1990 of joint living in the Union Republic within the
USSR. In this context, striving for return of Pridnestrovie to Moldova seems
paradoxical, which cannot be regarded otherwise as an attempt of reSovietization of the entire region.
As you know, the borders of states are not a constant, but a dynamic thing.
Today the number of newly formed and recognized states, including those
founded through free expression of the people’s will, is growing in the world.
The examples of East Timor, Montenegro, Kosovo and Southern Sudan should
not be left unnoticed. Legal recognition of Abkhazia and South Ossetia by Russia and a number of other states is illustrative for Pridnestrovie. The regional
situation is dynamic, the process of the USSR collapse continues and the hastily
“cut” 15 republics change their appearance. Therefore, we expect that over
time, the international community will impartiality assess the situation, having
more fair and objective positions. The experience of Pridnestrovian participation in negotiations in the 5+2 format shows that we are a responsible participant in international relations. We are convinced that the recognition of the
Pridnestrovian Moldavian Republic will contribute to the peaceful and stable
development of the entire regional space and facilitate building of sustainable
security architecture, as well as protecting of the rights of the Pridnestrovian
population.
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Does the government of the Pridnestrovian Moldavian Republic keep
relations with the Autonomous Gagauz Territory and what is its stance
toward the concept of the Republic of Moldova’s federalization?
Relations with Gagauzia has been traditionally kind and friendly, due to
the commonness of civil, cultural, scientific and educational ties. A number of
bilateral cooperation agreements has been signed between the PMR and Gagauzia, including through the parliamentary communication. The population of the
autonomy sees Pridnestrovians as their friends and partners and many of its
residents come to Pridnestrovie to receive education in Russian, to do business.
There is a large Gagauz diaspora in the PMR.
Officials of the Republic of Moldova are categorically against federalization. For example, as noted by Prime Minister of Moldova Pavel Filip during a
meeting with the OSCE Chairman-in-Office Sebastian Kurtz “federalization is
not a good solution”2.
In return, Pridnestrovie has no objections regarding the state structure of
neighboring Moldova with the possible formation of Gagauz, Bălţi and other
sub-federal entities as considers it as a purely internal issue of the Republic of
Moldova, which has no relation to the Pridnestrovian Moldavian Republic.

2

П. Филип: Молдавские власти против федерализации Республики Молдова,
<http://www.moldpres.md/ru/news/2017/02/04/17000923> (01.06.2017).
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Summary:
The USSR disintegration has generated a new geopolitical and geostrategic
situation for Russia. She was „pushed deep inside Eurasia”, which was perceived as something inadmissible for a country that has been playing a major role in international politics and in Europe for centuries. Claiming to be
qualified as a great power, Russia aspires to regain the former status - the
superpower. Successive enlargements of NATO and the EU to the east have
pointed out the inconsistency of Russian policy. As Georgia and Ukraine
have embraced the Euro-Atlantic vector and Moldova - the European one,
then it was revealed that Russian interests derive from the main (unofficial)
objectives of its foreign policy, but also of geostrategic interests – to maintain control over the former Soviet republics. In order to preserve its great
power status, Russia needs to maintain its influence, including military
presence in Moldova as an instrument of exerting political pressure.
Keywords:
geopolitical interest, politics, international relations, space, power, geostrategy
The USSR disintegration has generated new geopolitical and geostrategic
situation for Russia. She was “pushed deep inside Eurasia”, which was perceived as something inadmissible for a country that has been playing a major
role in international politics and in Europe for centuries. Russian borders are
restricted to those in the early of the XIXth century in Caucasus, at half of the
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same century in Central Asia and the borders it had in the west in 1600, immediately after the reign of Ivan the Terrible. At the same time, claiming to be
qualified as a great power, Russia aspires to regain the former status - the superpower. Successive enlargements of NATO and the EU to the east have
pointed out the inconsistency of Russian policy. As Georgia and Ukraine have
embraced the Euro-Atlantic vector and Moldova - the European one, then it
was revealed that Russian interests derive from the main (unofficial) objectives
of its foreign policy, but also of geostrategic interests - to maintain control over
the former Soviet republics. In order to preserve its great power status, Russia
needs to maintain its influence, including military presence in Moldova as an
instrument of exerting political pressure.
The USSR disintegration and Ukrainian independence have diminished the
strategic importance of the new Moldovan state. After getting out from the Soviet form of organization, the Republic of Moldova was proclaimed as a country (05.VI.1990 No. 70 - XII) and the passed laws were a step toward strengthening national identity. Normative act on “the state language” (31.VIII.1989),
the national flag – “Tricolor” (27.IV.1990, No. 5-XII) and the Declaration of
independence in 1991 were adopted. It all means not only the separation from
Moscow, but also recognition of the Republic of Moldova as a subject of international relations. The recognition and affirmation of Moldova as a state, its
integration into the international system as an actor with full rights are the results of genuine efforts of our country abroad. Moldova has been recognized by
over 180 countries, and maintains diplomatic relations with more than 150 of
them1.
For the first time in the history of Russian-Moldovan relations from the
last 200 years, Moldova does not have a common border with its previous great
neighbour, which creates a new geopolitical situation. For Moldova, according
to the 1995 Concept of Foreign Policy (a document, although exceeded, has not
been approved as official doctrine so far), bilateral relations with the Russian
Federation are regarded as priority, the nature of these relations has an impact
on political stability and the success of economic reforms 2. However, for a better comprehension of Moldovan-Russian relations, we have to consider the role
of Russian factor in foreign policy, security and defence fields, as well as the
ability of parties to adjust their positions in their own interests. Also, the swing
evolution of Moldovan-Russian relations gives us a revealing picture of the
course both of foreign, and domestic policy promoted by Moldova.
1

S. Cebot a r i , V. Sa ca, I. Cor opci a n , Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraționiste. Institutul Militar al Forțelor Aemate a Republicii Moldova,
Chișinău 2008, p. 57.
2
Concepția politicii externe a Republicii Mmoldova (direcții principale de activitate) din 8
februarie 1995, Nr. 368-VI. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, Nr. 4;
<http://mfa.md/Ro/policyKeyElements/politicaExtConceptia> (01.06.2017).
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Official relations between Moldova and the Russian Federation have started long before the USSR disintegration, by signing the Treaty on the principles
of interstate relations between the Russian Federative Soviet Socialist Republic
(RSFSR) and Moldovan Soviet Socialist Republic (MSSR) on 22 September
1990 in Moscow by the Moldovan President Mircea Snegur and Boris Yeltsin,
the then President of the Supreme Soviet of Russia. This document contained a
preamble and 23 articles of an “epochal matter” that through its value and significance represents the second treaty between Moldova and Russia that occurred 279 years later after 1711 accord, signed by Cantemir and Peter I in
Lutsk3. The signing of this treaty was an act of courage of both sides, notably if
we take into account that the USSR had sufficient levers of intimidation, including certain aspects of bilateral relations, such as externally coordinated
politics and military. Moldova and USSR exchanged of permanent representatives, therefore attained character of an interstate treaty.
For Russia, the Treaty with Moldovan Soviet Socialist Republic was the
second interstate agreement concluded with a union republic that decreed its
sovereignty. The first was concluded with Georgia. Unlike the GeorgianRussian Treaty, which only referred to economic and cultural cooperation, the
treaty signed with the MSSR was “more valuable”, because it contained several
aspects of bilateral relations, including political and military issues 4. The value
of this Treaty was important as it was in the interest of Kremlin administration
to diminish the role of union centre by promoting direct bilateral relations, neglecting the existence of the Moscow leadership headed by M. Gorbachev.
Russian President B. Yeltsin declared openly these purposes, stating that “in
order to destroy that vertical, based on super monopolization and super centralization in political, economic and social sphere, it was decided to initiate horizontal relationships” - the country with country, region with region and enterprise with enterprise. The Russian President was convinced that the sovereignty
of republics was a “serious and irreversible thing”, which could not be ignored
but rather respected. According to Russian leader, the solution lied in initiating
bilateral relations that could gradually lead to the emergence of a competitive
economic system. Signing one more Treaty with a declared sovereign republic,
the Russian Federation strengthened its position in relation to union centre.
The Treaty on the principles of interstate relations between MSSR and the
Russian Federation was ratified on October 1, 1990. Moldova has won the de3

S. Apost ol , Republica Moldova şi România: două entităţi politice româneşti sau state
străine, “Revista istorică”, Tom. VI, Bucureşti 1995, Nr. 56, p. 471-476.
4
Apelurile Parlamentului Republicii Moldova cu privire la criteriile de democratizare a
zonei transnistrene şi cu privire la principiile şi condiţiile demilitarizării zonei transnistrene, „Moldova Suverană”, 2005, 14 iunie, p. 1.
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clarative recognition of its sovereignty from the Russian Federation on 18 December 1991 and an indirect conviction of escalating local secessionism and
being fuelled by the Centre5. However, the Russian Federation has not honoured its commitment to validate this Treaty. According to observers, Russia
did not rush to ratify the interstate Treaty, for at least three reasons: first, the
Treaty stipulated to respect the territorial integrity and inviolability of the parties’ borders; second, Moscow also hoped to restore a new empire; third, Russia
has used the Treaty over several years as a tool of influence and blackmail
Moldova to make concessions in favour of authorities of so-called “Transnistrian Moldovan Republic” in the settlement process of the conflict in this area.
The Treaty was also used to a impose Russian military presence in Moldova.
For several years, the Russian Federation has been stating that it will not
ratify the interstate Treaty until the issue of special legal status of the so called
state “Transnistrean Moldovan Republic” is resolved, and the rights of Russian
speaking population, the problems of their language and culture are clearly
determined. Moscow authorities believed that ratifying the Treaty will trigger
automatic recognition of the territorial integrity of Moldova, which would be a
very important step, awaited in the West. Moreover, in the case of ratification,
the Transnistrian problem will be turned into an internal issue of Moldova, and
Russia would lose the opportunity to influence its resolution, and to defend the
interests of Russian speaking population6.
The Treaty on friendship and cooperation between Moldova and the Russian Federation signed on 19 November 2001, in Moscow, resolved the problem. Thus, according to the Treaty’s text, Moldova and the Russian Federation,
starting from the traditions of friendship, cooperation and good communication,
are convinced that the development and further strengthening friendly relations
and strategic partnership meets the interests of peoples of both countries and
contribute to their welfare and prosperity. Moldovan-Russian Treaty contributes to strengthening international peace and security, confirming the commitment of states to general human values: peace, freedom, democracy and social
justice, respect for human rights and fundamental freedoms. Considering the
important political and economic transformations that occurred lately in both
countries and in Europe as a whole, it becomes possible to develop better relations as well as to establish some mechanisms to ensure security of all states at
the European level, and to expand the interstate cooperation in various fields.
Both countries reaffirmed the commitment to the UN Charter’s purposes
and principles, in consent with the principles and general norms recognized by
international law, and respecting the commitments made under the provisions
of the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, the
5

Interviul lui Boris Elţin acordat televiziunii naţionale a Moldovei îndată după semnarea
Tratatului dintre RSSM şi RSFSR, „Moldova Suverană”, 29 septembrie, 1990.
6
K. W. Deut sch , Analiza relațiilor internaționale, Chișinău 2006, p. 19-21.
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Charter of Paris for a New Europe, the Charter for European Security and other
fundamental documents of the Organization for Security and Cooperation in
Europe, as well as recognizing the principle of the primacy of international law
in relations between states. The process of political settlement of the Transnistrian conflict where Russian Federation participates as a mediator and guarantor, is based on respect to the sovereignty and territorial integrity of Moldova, it
is firmly committed to promoting bilateral relations in various fields 7.
Also, according to art.1 of the Treaty, states will develop their relations
based on mutual respect, trust and collaboration. Moldova and the Russian Federation will respect the principles and norms generally recognized by international law: the sovereign equality, non-use of force or threat of force, inviolability of borders, territorial integrity, political independence, peaceful settlement
of disputes, non-interference in internal affairs, respect of human rights and
fundamental freedoms, equal rights and the right of peoples to selfdetermination, cooperation between states and the fulfilment in good faith of
their commitments under international law.
Thus, in accordance with art. 2 of the document, the parties will contribute
to the development of international cooperation for maintaining peace and stability in Europe, considering it as an important contribution to the cause of defending peace and general security. To this end, as soon as possible, Moldova
and the Russian Federation will contribute by all means to the regulation of
local and regional conflicts based on respect of the UN Charter, the purposes
and principles of the documents of the Organization for Security and Cooperation in Europe, as well as international acts in protection of human rights and
fundamental freedoms.
It is important to mention Treaty’s stipulation, where the contracting parties will further support the international efforts regarding disarmament, arms
control, confidence building and security in the military sphere. In this context,
it can be also included art.3, where the parties, being deeply interested in ensuring peace and security, will carry out regular consultations in major international issues as well as issues related to bilateral relations. These consultations and
exchange of views will include:
 international issues, including the situations generating tension in various parts of the world, particularly in the Eastern Europe in order to

7

Tratat de prietenie şi cooperare între Republica Moldova şi Federaţia Rusă,
<http://miris.eurac.edu/mugs2/do/blob.html?type=html&serial=1020435604807>
(01.06.2017).
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help promote international cooperation and strengthen international and
regional security;
 issues on cooperation within the Organization for Security and Cooperation in Europe, Council of Europe and other European structures;
 issues which are the subject of multilateral negotiations, including those
examined in international organizations and at international conferences;
 problems related to extending and deepening bilateral cooperation in
political, economic, legal, technical, scientific, ecological, cultural and
humanitarian fields.
These consultations will take place at various levels, including meetings of
senior state officials of the Contracting States, as well as visits of official delegations and special representatives.
According to art. 5 each state shall abstain from any actions that would
cause injury to the other country, related to sovereignty, independence and territorial integrity. In this context, according to the Treaty, the parties condemn
separatism in all its forms and are committed to not support separatist movements.
Both the Russian Federation and the Republic of Moldova will promote
equal and mutually beneficial cooperation in politics, economy, trade, defence,
energy, environment, science, technology, culture, health and other fields. The
Parties will conclude separate agreements in these and other fields of mutual
interest (art. 6) and will promote and expand bilateral economic relations on the
basis of equality, mutual benefit and partnership based on trust. The main directions of interstate collaboration in the economic sphere will be the development
and operation of the market of goods, services, capital and labour, promoting a
coordinated policy in the field of taxation, finance and credit, currency and
financial, trade, customs and tariff development of transport networks, energy
and information (art. 7).
An important aspect encapsulated in art. 8 of the Treaty refers to the fact
that states, guided by national legislation and international commitments, will
provide to economic agents favourable economic, financial and legal conditions
for entrepreneurship activity and other measures, including the mutual stimulation and protection of investments, avoiding double taxation, the creation and
operation of companies and mixed financial-industrial groups, development of
mutually beneficial economic programs. The parties will not apply discriminatory measures against one another in mutual economic relations and will develop their relations on the basis of separate agreements in the sphere of military
and technical-military cooperation, achievements of exchanges on military line,
securing state cooperation issues border (art. 13)8. Although the Treaty was
8

Ibidem.

S t r o n a | 29

signed, Russian-Moldovan relations still remain problematic; many of the provisions and commitments assumed by the Russian Federation remain only declarative so far.
Currently, there are reasons that could explain the assiduous efforts of the
Russian Federation to keep the Republic of Moldova, as the rest of the Eastern
European area, in sphere of influence. During the USSR existence, the Moldavian Soviet Socialist Republic (MSSR) held a military-strategic importance.
Moldova’s importance to the interests of the Russian Federation can be seen in
the context of the discussions on 17 December 1993 in Moscow, within the
seminar “Transnistrian conflict settlement prospects”, a seminar which was
organized by the Russian Association of theory and modelling of international
relations and which had a limited character. Thus, it was found that Russian
interests in Transnistria are determined by the following needs:
a) to keep Russia's strategic positions in South-Eastern Europe;
b) to defend the Russian population interests in Moldova and the representatives of other nationalities who consider Russia as their historic
homeland;
c) to keep business contacts with companies from Transnistria, some of
them being unique in the industrial-military complex;
d) to regulate the conflict in the interest of internal own stability and consolidation of Russia's relations with neighbour countries where Russian
minority is;
e) to establish predictable and stable relations with Romania and to not allow increase its nationalist influence on Moldova 9.
The strategic value of Moldova is noticed by the presence of a military infrastructure in the eastern area of Moldova that could be used in a possible conflict between Russia and NATO. In addition, Russia's access to Transnistrian
region is blocked by Ukraine, which often adopts a different policy than Russia.
In this case, Moldova could be used by Russia to control Romania and Ukraine.
But Romania's policy in the last decade, which refers to accession into the Euro-Atlantic security structures (joining NATO in 2004) and economic ones
(joining the EU in 2007), does not leave a room for speculations regarding the
modification of the foreign policy vector 10.
Currently, great attention to Transnistria can be observed. This is explained
primarily by the advance the European Union border to the Moldova. Thus,
Europe discovers that at it borders in the east with a country ravaged by frozen
9

M. Gr ecu, A. Țăr an u, Trupele ruse în Republica Moldova, Chișinău 2004, p. 6-7.
И. В. A ндр он ова , Внешнеэкономические аспекты национальных интересов
России на постсоветском пространстве, Москва 2010, c. 300-320.
10
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conflict, with separatist proto-state on its territory the so-called Transnistria
(“Transnistrian Moldovan Republic” – TMR) functions without recognition of
the international community. Despite this fact, it operates for 23 years as an
autonomous state within the Republic of Moldova, with its own constitution
and legislation.
In Soviet times, on the territory of the left bank of the MSSR more than a
third of all industrial production of the country was produced. The industrial
complex included the following branches: electro energy; steel; machine building and metalworking industry; electrical industry; chemical, woodworking and
furniture industry; printing industry, glass, light industry and building materials. Power plants in Cuciurgan and Dubasari are located in Transnistria. The
power plant from Cuciurgan did not only supply electricity for the entire MSSR
(in case of functional industry), but also exported it to Ukraine and several other states which are members of the Council for Mutual Economic Assistance
(CMEA). All steel and laminate, 90% of the electricity of MSSR was produced
in the eastern part of the country. The USSR disintegration caused also the destruction of economic relations system, which has considerably destabilized the
region's economy. Some industrial branches have completely fallen. These processes were common for the entire post-Soviet space. In the Transnistrian region, the socio-economic situation was also complicated because of its indeterminate status and permanent conflict between officials from Chisinau and
Tiraspol. Transnistrian enterprises have passed through a long way - from state
ownership of 100% (the early 1990s) to the general privatization (2002-2003).
Until the privatization process started, the industry included 144 enterprises
with diverse forms of ownership: 113 from them were state enterprises, 11 joint stock companies and 6 - collective enterprises 11.
The former MSSR had a special importance in geopolitical and geostrategic plans of the Soviet Union during the Cold War. On MSSR territory there
would be deployed military units in the structure of land forces of Odessa Military District and an important part of land and air forces directly subordinated
to the General Staff of the Soviet Army in Moscow. The 14th Soviet Army was
created in November 1956 as a result of unifying the 10 and 24 Soviet army,
which were part of Odessa Military District. Its general mission was to ensure
the USSR’s military supremacy on Southeast Europe (Romania, Yugoslavia,
Greece and Italy) in case of a military conflict with NATO, and to perform a
strategic offensive in the military operations in the Balkans called the Southwest Front of Soviet operations plans. The Suez Channel and the northern coast
of Africa were at the same time a second strategic objective of the offensive
Red Army in a war against NATO and Europe. The present building of the
Ministry of Defence in Chisinau is former Headquarters and Weapon Control
11

M. Kuz ovl e v, Analiza social-economică a regiunii transnistrene, <http://www.edemocracy.md/monitoring/economy/comments/200712162/> (01.06.2017).

S t r o n a | 31

Point of the General Soviet Staff for Southwest Operational Direction. The
building was equipped with the most modern and sophisticated technical systems and radio intelligence and counterintelligence hardware. In the Republic
of Moldova, on the right bank, until 1998, two divisions, armoured and airborne were stationed. There were also two military airfields for helicopters and
fighter jets MIG-29 along the air defense units. Heavy artillery, sapper units
and pioneers were stationed in Balti and Ungheni. In all big cities (Chisinau,
Balti, Tiraspol, Bender, Rybnitsa, Dubasari, Cahul, Floresti etc.) and in smaller
towns, along with the rivers Prut and Dniester, units of motorized infantry
equipped with BTR and BMP-80. These land forces were supported by units
from the 5th Air Army directly subordinated to Odessa Military District, as well
as the engineer units of Black Sea Fleet which were deployed to the territory of
the MSSR. Red Army units were backed by “ALFA”, “Dolphin” and “Dniester” special forces detachments of KGB and GRU12.
Americans and Europeans expressed interest, not because of the conflict itself, but the stocks of arms and paths that the arms and ammunition surprisingly
reached the most volatile areas of the globe. Analysing the Moldovan-Russian
relations through the correlation between EU-Russia and the US-Russia axes,
we can say that the complexity of interactions are caused by the impact of each
of these actors and their interests in the region. As a result of the US-Russian
competition in various regions of the world, Moscow has welcomed the launch
of the European Security and Defence Policy (ESDP), seeing in it a new mean
of diminishing the influence of the US and NATO in Europe.
However, due to Euro-Atlantic disparities regarding the security policy of
the North-Atlantic Alliance, as a result of the US influence in various regional
conflicts, the EU has been tainted to intensify cooperation with Russia by 2014,
particularly within neighbourhood policy. The events in Moldova, Georgia and
Ukraine brought a new strategic turn in EU-Russian relations.
The lack of a firm position and clearly defined interests within the EU, the
Russian Federation can obtain a dominant position at the Moldova’s border,
Transnistria in that case, becomes a strategic area between the US, EU and
Russia, although once with acceptance of the US and the EU in the mechanism
of negotiations on Transnistrian conflict, the role of these two actors in the region increases. However, given the difficulties of cooperation between these
actors, both within the consultation mechanism provided by the OSCE and the
new format of negotiations “5 + 2”, the effectiveness of international mission of
stabilization in Transnistria is doubtful. Due to the imperfect mechanism of
12

Forţele armate transnistrene, avangarda noului dispozitiv militar rus,
<http://www.interlic.md/2007-11-26/3163-3163.html>, (01.06.2017).
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over-representation, implied the “5 + 2”, it is expected that Russia will use all
the benefits of its military, economic and political power in the region to undermine the negotiation process.
In terms of such configuration of the US and EU interests in the Transnistrian region, it becomes obvious, what role Russia will have. While the primary
interest of the US is to withdraw the arsenals of the 14th Army and to strengthen security in the region, the European Union is interested in determining the
separatist leaders to accept democratic norms and international law, in a process
of stabilization, democratization, counter illicit transit of goods, human trafficking, arms and drugs smuggle. If these objectives are reached, it is possible that
the US and EU role in the Transnistrian region is diminished, which fully suits
the interests of Russia and the leaders from Tiraspol13.
If we put aside NATO and the EU’s advance to east, it is natural to ask
whether there are other reasons that could explain the assiduous efforts of the
Russian Federation to keep Moldova within sphere of influence. During the
Soviet reign, MSSR had a military-strategic importance. Representing the
southwest border of the USSR, within Odessa Military District, MSSR has been
attributed the main bastion role in case of aggression from. In addition, Moldova served as a bridgehead for future offensive operations towards the Balkans,
Greece, Turkey, the Suez Canal and the North African coast as secondary strategic objective. The USSR disintegration and Ukrainian independence have
diminished the strategic importance of the new Moldovan state. Moldova has
ceased to be a “bridge to the Balkans”. This became clear especially after the
establishment of a democratic regime in Serbia, the last supposed ally of Russia
in the region and the Serbia's EU orientation. The small territory of Moldova
does not allow it to declare itself as “an intersection of trade routes between
East and West”. Moldova does not have natural resources of a strategic nature.
The food products which Moldova exports to Russia are not of major importance for the Russian food market. However, some companies of processing
wine and tobacco have economic high value. We can also assume that the existence of Transnistrian “black hole” with corrupt civil servants could serve the
interest of Russian capital, which for several times has a dubious origin. Moldova performing many of the features of an “off-shore” area for business circles
in Russia14.
An important aspect of the interest shown by the Russian Federation refers
to the activity of some enterprises in the eastern part of the country. The most
famous enterprises are: “Pribor”, ”Metalorucav”, “Kirov Electrical Appliances”, the industrial complex “Electromas” located in Tiraspol and the metallur13

E . Pr ohn i ţ ch i , Vectorul european al Republicii Moldova la confluienţa intereselor
externe ale României, Ucrainei şi Rusiei, [in:] Republica Moldova şi Integrarea Europeană. Cooperarea în Pactul de Stabilitate, Chişinău 2003, p. 226-227.
14
Ibidem, p. 238
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gical and hydraulic industrial complex in Rybnitsa, where under the official
cover of electrical appliances production and household appliances, illegal
weapons were produced (till the establishment of the European Union Mission
for Border Assistance to Moldova and Ukraine – EUBAM). The range of illegal weapons produced in these industrial complexes is varied. Thus, among the
weapon models produced illegally in Transnistrian region one can mention:
multiple rocket launchers (exported to conflict areas, such as Abkhazia), rifles,
pistols, mortars, grenade launchers, and mines.
In this context, a great interest is focused on the military deposit in
Colbasna, which is located near the town Rybnitsa, in northern Transnistria. Set
on an area of about 132 ha, at the military deposit in Colbasna about 42 thousand tons of conventional arms, munitions and war material in the former Soviet period is stored. Currently, Moscow maintains in the Transnistrian region
about 20 thousand tons of ammunition. Troops and equipment had to be withdrawn unconditionally and completely in Moldova until 2002, in accordance
with the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CAFE) and the
OSCE Declaration at Istanbul Summit in 1999. In 2007, Russian Federation
suspended its participation in the CAFE Treaty, and now is delaying complete
withdrawal of its troops and ammunition from Moldova, complicating process
of settlement of Transnistrian conflict, which does not coincide with the position of Chisinau, focused on complete and unconditional withdrawal of ammunition and troops. A part of conventional weapons has been withdrawn by Russia or has been trafficked and sold illegally in various parts of the world. Under
the command of the military and paramilitary forces in Transnistria there are 16
thousand men divided into 4 motorized infantry brigades who are stationed in
Tiraspol, Rybnitsa and Dubasari, equipped with advanced equipment and technology. The complex has 18 tanks, 107 armoured vehicles, 73 guns, 46 antiaircraft installations and 173 anti-tank units. The air fleet consists of 9 helicopters Mi-8T, 6 helicopters Mi-24, helicopters Mi-2 and planes An-2, An-26 and
Yak-1815. Officially, in the area there would be about 1,200 Russian troops. In
the context of the conflict in Ukraine, the press in Kiev wrote that in Transnistria at least 5000 soldiers is stationed 16.
With the establishment of EUBAM Mission on 1 December 2005, in accordance with the Memorandum of Understanding between the Government of
Moldova, the European Commission and the Government of Ukraine, on the
border between Moldova and Transnistria, as well as the border between
15

Ibidem, p. 78.
R. Moldova și Federaţia Rusă: Parteneriat strategic versus Parteneriat realist, previzibil
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Ukraine and Transnistria, there were no violations of border -crossing or particularly illegal trade of weapons of Transnistrian origin. However, at the moment
there is still potential danger for restarting the illegal production and sale of
weaponry. Thus, the main objective of EUBAM Mission is to develop capacity
in border control field and to strengthen security in the region. Since December
2005, 120 experts in customs and border police from 22 EU Member States
have been assisting the Moldovan and Ukrainian colleagues to manage the border17. Cooperation with EUBAM is a priority for Moldova's border authority.
The activities being carried out under the provisions of EUBAM Action Plan
for 2013 (Phase Action Plan) in the following relevant areas: developing legal
framework for border management; strengthening institutional capacities of the
Border Police by organizing trainings and exchange of experience; granting
expertise and profile consultancy in the reform process of the institution; developing joint patrolling and joint control at the Moldovan-Ukrainian border;
combating cross-border crime18. The initiative to establish this mission was
launched at Brussels by the Presidents of the Republic of Moldova and
Ukraine, which have asked the EU for assistance in such a sensitive issue – to
control the so-called green border sector, uncontrolled by Chisinau, because
this, on the one hand, is administered by Ukraine, and on the other hand – by
Transnistrian authorities 19.
Another important step to secure the Moldovan-Ukrainian border was the
adoption by the Ukrainian Parliament on 19 December 2014 measures to enhance
the security of the border with the Republic of Moldova, in particular with Moldova's separatist region20. To this end, Kiev authorities have started digging the
trench with a width of 3.5 meters and a depth of 2-3 meters, at a distance of 450
km in length. The border between Ukraine and the Republic of Moldova has a
total length of 1018 km, of which 450 km of area is controlled by the separatist
regime in Tiraspol21. In this context, Ukraine will close the border crossing points
on the Transnistrian segment, which is uncontrolled by the authorities in Chisinau with the Russian forces located nearby. Supreme Council in Kiev recommends the Moldovan government increase of the security of the border zone with
17

Misiunea Uniunii Europene de Asistenta la Frontiera – EUBAM,
<http://www.timpul.md/articol/misiunea-uniunii-europene-de-asistenta-la-frontiera--eubam-7775.html>, (01.06.2017).
18
Misiunea EUBAM, <http://www.border.gov.md/index.php/ro/cooperare?id=35>,
(01.06.2017).
19
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the separatist region22. As the latest events show, Ukraine, which is the second
neighbour immediately to the east of Moldova, is considered one of the stateguarantor in the Transnistrian problem settlement. Until 1996, Kiev was involved
passively in settling the Transnistrian conflict, although in 1992 it was part,
alongside with Russia, Romania and Moldova of the “Commission for settling
the Transnistrian conflict”. In turn, Chisinau showed no significant efforts to
strengthen and consolidate bilateral relations, with the exception of border demarcation issues and those of the Transnistrian problem23.
Also, the negative attitude to Moldova does not have a well-founded support. Moldova’s reduced strategic value is evidenced by the lack of military infrastructure that could be used in a possible conflict between Russia and NATO.
In addition, the access of Russia to Transnistria is blocked by Ukraine, which has
lately adopted a different policy toward Moldova. The presence of Russian troops
on Moldovan territory seems to be a pretty convincing argument to explain the
Russian interest on Moldova. In this case, Moldova could be used by Russia to
control Romania and Ukraine. But Romania's policy in the last decade does not
leave speculations regarding the modification of the foreign policy vector, if we
refer to the accession to Euro-Atlantic security and economic structures24.
One reason that makes the Russian Federation show an interest towards
Moldova refers to expanding NATO eastward, who arrived in Constanta, 200
km from Moldova's borders 25. NATO’s expansion in the post-Cold War period
led to the change of European security architecture, involving Moldova in a
new security system26. The enlargement waves in 1999 and 2004 placed the
Republic of Moldova in the immediate vicinity of the Euro-Atlantic organization, which could not pass without effect for the complex of national security.
Transnistrian region plays a crucial role in the confrontation between Russia
and NATO on the Southeast European dimension. Controlling this region, the
22
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Russian Federation manipulates the Moldovan leadership, as a way to influence
Ukraine, which opens up the possibility of Eastern Europe domination by Russia. According to the statements of President V. Putin, Washington threats Russia by placing some elements of the US global system of missile defence in
Poland and Romania27. In this context, Russia has no problem with installations
from Deveselu, which poses no threat to it. For Moscow, it presents danger the
final stages of the project, ie. the third phase - placing a radar in the Czech Republic and interceptors in Poland and the fourth phase – deploying interceptors
that can destroy not only the medium range missiles, as the Iranian Shahab-3,
but also the intercontinental missiles. Possibly it could deploy elements of the
shield to orbit. According to Kremlin, these systems would threaten the global
strategic balance and therefore the Russian Federation challenges the entire
program, including the phase one and two. Although it has been assured that it
is not directed against it, Russia maintains, that the shield will affect the nuclear
deterrence capability and has repeatedly promised “a riposte” 28.
The anti-missile system at Deveselu is a concern for Moscow as it is a
guarantee that Romania will not return under sphere of influence of Russia 29.
Initially, under the administration of George W. Bush, the anti-missile shield
was to be placed in Poland and the Czech Republic. Romania with other countries has manifested dissatisfaction that this architecture does not protect all
NATO members. Only the north-western part of Romania had been protected
by a missile attack and NATO member states such as Bulgaria, Greece and
Turkey would have remained uncovered. This formula had the diplomatic disadvantage that irritated Russia. Under the administration of Barack Obama, the
equation has suddenly changed. Poland and the Czech Republic came out of the
scheme, although there were already signed strategic cooperation treaties with
the US. The architecture shield was changed, being rethought as a system that
includes naval and land elements, AEGIS system on cruisers in the Mediterranean Sea and interceptors and radars in Romania, Turkey and possibly in Bulgaria and Greece, according to leaked telegram from Bucharest 30.
27
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President V. Putin perceives missile defence shield elements in Romania and
Poland as threats to the state security. US anti-missile shield is one of the topics
criticized by the Russian Federation, since the start of the project. At the military
base in Deveselu, SM-3 missiles that can intercept ballistic missiles with a medium-range (including Iranian intercontinental missiles Shahab-4 and Shahab -5
with a ray of 2800 km and 4300 km) will be stationed. In phases 3 and 4 of the
project, the shield elements will be substituted with a rocket with a larger capacity. The defence system was designed against possible attacks with missiles of
high capacity from Iran or other areas in the Middle East. Deveselu will also operate radar Aegis SPY-1 and 24 interceptors SM-3 (Standard Missile-3) of IB
Blok type. The Aegis system installed on military vessels is designed to intercept
short-range missiles and medium-range missiles. Currently, there are at least 24
Aegis systems installed on US Navy vessels, patrolling the Pacific Ocean and the
Mediterranean Sea. NATO missile defence system in Europe is intended to counter threats posed by countries like Iran. Another component of the anti-ballistic
system is the mobile land-based system THAAD31.
In this context, Russia's interests consisted in keeping Moldova in its sphere of
influence, not only Transnistria. Russia needs a higher plateau for geopolitical
presence in this region of Europe, because it wants to stop NATO near its borders
and to prevent the formation of a chain of enemy states from the Baltic to the Black
Sea. In turn, NATO becomes able to control the eastern border of Russia and transforms it from a Eurasian power into Asian one by placing anti-missile shield in
Romania and establishing special relations with Moldova and Ukraine32.
Republic of Moldova is important for Russia for its geographical location.
“Moldova is a country where Western powers meet and Moscow, most likely,
will remain paralyzed politically in the short or even medium term”, says the
Stratfor, a Texas-based think-tank. The geographical location of Moldova is
valuable for Russia, being a traditional route of invasion from the south-west
and the Balkan states. It is located near the strategic port of Odessa and Crimea,
where Russia until 2014, has stationed fleet in the Black Sea and is part of the
network of energy transit connecting Russia to Europe and Turkey33.
Another pretext of the Russian Federation interests, according to the Military Doctrine on 30 December 2014, refers to the defending and protecting
31
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Russian citizens outside the territory of Russia 34. Thus, in Moldova 6% of the
population is ethnically Russian, and 30% in Transnistria (with 30% inhabitants
of Ukrainian descent).
Returning to the analysis of the Treaty of Friendship and Cooperation between the Republic of Moldova and the Russian Federation in 2001, in accordance with art.16, the parties guarantee the citizens of the other state the same
rights and freedoms enjoyed by its citizens, according to the national law of the
parties and bilateral treaties between them. The parties also protect the rights of
their citizens residing in the territory of the other state, in accordance with generally recognized principles and norms of international law and the commitments contained in the documents of the Organization for Security and Cooperation in Europe. Dual citizenship matters shall be governed by a separate
agreement between states. In accordance with principles of international law,
and taking into account their national interests, countries will coordinate their
policy on migration, including measures to prevent illegal migration from third
countries. For these purpose, they shall sign a separate agreement (art. 17). According to art. 18 of the Treaty the signatory parties ensure and protect the
rights of persons belonging to national minorities to freedom of speech, maintain and develop their ethnic, cultural, linguistic and religious groups and create
necessary conditions to preserve this identity. Parties shall undertake appropriate measures to prevent and stop any action that is discrimination or violence
against individuals or particular groups of people based on national, racial, ethnic or religious intolerance.
In this context, the provisions stipulated in art. 19 of the Treaty complements
the Moldovan-Russian relations. Thus, the signatory parties will strengthen relations in various fields of culture and will contribute by all means to develop cooperation in the humanitarian field. The parties also encourage the extension of
exchanges and interaction between teams of creation, organizations and associations of literary, art people, filmmakers, workers of editorial and artistic field,
organizing days of national cultures, festivals and art exhibitions, tournaments of
teams of creation and soloists, exchanges of delegations for intellectuals and specialists at state, regional and local level. In the interest of extending mutual
knowledge about peoples of both countries, the signatory parties will contribute
to the creation of cultural centres and collaboration in mass media field.
A milestone, stipulated in art. 20, is that the parties reaffirm the citizens'
right to use their mother language, to freedom of language choice of communication, education, training and creation, in accordance with European and international standards. Considering the role and importance of Russian language,
Moldovan side will ensure, in accordance with national law the appropriate
34
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conditions for meeting training needs in the education system of Moldova in
Russian language. The Russian side will create appropriate conditions for meeting training needs in the Moldovan language in Russian Federation35.
Defending citizens living outside the borders, is one of the pretexts often
used by the great powers when trying to expand influence over other countries.
Whenever the relationship with Russia is getting worse, in Russian media hold
discussions about the situation of Russian community in Moldova, which is
presented as a rather precarious. However, the situation of the Russian minorities in Moldova is special in comparison with Baltic States, which is often
compared with Moldova in this respect. In the opinion of many experts who
deal with the issue of national minorities, the Moldovan legislation is one of the
best that exists in this region. Adopting the “Law on National Minorities”, was
praised even by Valery Klimenko, the leader of the Congress of Russian Communities of Moldova, who said that “finally the leadership became interested in
the situation of minorities”. Even in the first article of this law it is stated that
”persons belonging to national minorities are those residing in Moldova, are its
citizens, have ethnic, cultural, linguistic and religious particularities and differ
from the majority population – Moldovans – and consider themselves of other
ethnic origin”. Russian minority is the most active national minority in Moldova. First, due to the status of “ethnic movement” and the influence the Russian
language has. Both at official and unofficial level, Russian language is used at
the same level as the official language, and in some sectors, it is even dominant.
According to Moldovan law, all official documents are issued in both languages
and civil servants are obliged to know and respond to citizens' demands in the
language where the application was requested. There are officials, even ministers and deputies in the Government and the Parliament, who speak only Russian. Therefore, at many of the high-level meetings, such as meetings of the
Government or the President the discussions are held in Russian, and in the
Parliament's plenary sessions it is translated simultaneously for members who
do not speak the official language. Currently, according to the last census in
2004, there are 201212 of Russian inhabitants in Moldova, which represents
approximately 5.9% of the entire population of the country36.
If we analyse the situation in the country, according to the 2004 census, the
Slavs form the majority – Russians - 30.4%, Ukrainians - 28.8%, Bulgarians 2%, Polish - 2%, form a total of 63.2% inhabitants. Moldovans represent 31.8%
and Gagauz - 2%, forming the majority in three districts: Kamenka - 63%,
35
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Dubasari - 89% and Grigoriopol - 76%. Moreover, it is interesting that for some
of other nationalities, the Russian language is considered to be a native one,
which makes de facto Russian-speaking population the largest. The majority of
Russian-speaking population lives in cities, of which almost half of the total is
concentrated in Chisinau. Also, a large number of people reside in the second
biggest city, Balti and in particular in the northern districts of the country. In
Moldova there are large number of ethnic Russians organizations, that are
funded by central or local authorities in Russia (one can mention the Russian
community in Moldova and the Congress of Russian Communities). It should
be noted that Russian ethnic organizations are not as active as other organizations in Ukraine or the Baltics. However, they remain pressure groups that are
used by Moscow when it needs to publicize certain events37. Unlike Moldova,
which complies with the Treaty of Friendship and Cooperation, the Russian
Federation, which, although has assumed certain obligations towards Moldovan
citizens on Russian territory, doesn’t undertake any mutual actions.
In the context of the Moldovan-Russian relations, it is necessary to make
reference to Moldova-EU relations. Moldova receives strong support from the
European Union, becoming the largest recipient of EU financial support per capita. If we examine what would be the EU's geopolitical interests in Moldova, then
there are not convincing the allegations that the EU in Moldova is guided by geopolitical reasons. Obviously, in Eastern Europe there aroused a competition
between European integration and Euro-Asian vector. Conflicts such as those in
Ukraine or Moldova, affect the European security, and instability in Eastern Europe may generate other threats to EU countries, such as organized crime, drug
trafficking. In this sense, for the European Union European integration is a mean
to overcome the chronic instability in Eastern Europe. In the case of Moldova,
the European integration is not only a way to ensure the country's stability by
belonging to a greater union. Rather, here the European integration is an external
provider for reforms and internal conditions that Moldova needs to improve its
development. For half a century, the European Union has been acquiring experience in implementing the EU's fundamental values - human rights, rule of law,
good governance, democracy and market economy with equal opportunities – it
is the best guarantee to ensure prosperity and stability38.
Russia aims at improvement of her position in Moldova by strengthening
the Communist Party of the Republic of Moldova (CPRM), and developing an
independent relationship with leaders and members of the AEI (Alliance for
European Integration). If Russia cannot help the Communists to regain
strength, it can at least ensure that Moldova remains divided and unable to
choose a course of pro-Western foreign policy. Along with the small size and
37
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its strategic position, this is a main factor of weakness of the state and its ability
to balance between external powers. The Republic of Moldova is divided both
territorially and politically. Moldovan government has no territorial sovereignty
over the Transnistrian area and, politically, the country is divided between two
main groups, namely the Communist Party, which is oriented to Russia, and
AEI that supports ties with Romania and NATO 39.
After the parliamentary elections on 30 November 2014, three parties
claimed to be pro-European and have secured a majority in the Parliament of
Chisinau. But the Liberal Party left the coalition after the postulates to reform the
judicial system and to combat corruption were rejected. Meanwhile, the three
parties support the idea that an independent general attorney should act against
organized crime and corruption in financial circles, which is also supported by
the EU. “However, already then, I had a feeling that Moldovan oligarchs do not
want this”. Russia controls and finances some of the political parties in Chisinau.
The Socialist Party of the Republic of Moldova (SPRM) is currently the most
famous party, an offshoot of communists that became the strongest parliamentary
party in elections held last autumn. This party has stated its preference to Moldova's accession to Euro-Asian Customs Union. Currently, CPRM and SPRM
advocates for the creation of a common economic and customs space with Russia. Moldova's accession to Customs Union, where Russia, Belarus, Kazakhstan
are members and the Eurasian Union proposed by President V. Putin, is contradictory with the strategic goal of European integration. Through pro-Moscow
speeches and hidden relations with Moscow, the members of these parties are not
interested in the European integration process. Although the government Gaburici advocated for pro-European vector, actually tends to coordinate all actions
with Russia40. The Russian Federation also wants to maintain its military presence and political influence in Transnistria, creating conditions for inclusion of
Moldova into the Eurasian Union. Like Ukraine, Moldova is weak and divided,
but unlike it, it has no traditional or ethnic links with Russia, but rather with Romania. Relationships with Romanian neighbour are privileged, special, arising
out of community of nation, culture, language and national history.
Thus, analysing the geopolitical and geostrategic interests of Russia in
Transnistria, we find that these are determined by the following Russian needs:
1) preservation of Russia's strategic positions in Eastern Europe; 2) protection
39
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of Russian population interests and representatives of other nationalities, who
consider Russia as their historic homeland; 3) preservation of liaison with the
Transnistrian military-industrial complex (some businesses of this complex
being unique in the former Soviet military-industrial complex); 4) conflict settlement in the interest of its own internal stability and strengthening Russia's
relations with neighbouring countries where Russian minority exists; 5) establishment of predictable and stable relations with Romania, and prevention of
increasing nationalist influence of Romania on Moldova 41.
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HOW THE WEST LOST MOLDOVA TO RUSSIA
Summary:
Today Moldova is not on the top of international political agenda, but it is important both for the West and Russia in the context of their geopolitical competition. At the same time it is a competition of two integrative projects, which propose two different models of development – the European Union and the Eurasian Economic Union. For a long time it seemed that parliamentary “Alliance
for European Integration” will be able to make Moldova a successful example of
Europeanization, but finally it discredited European idea and Moldovan people
after massive social protests elected pro-Russian Igor Dodon president of the
country. Now it seems that he will eventually integrate Moldova to the Eurasian
Economic Union, but to do this he has to solve the problem of parliament, which
is controlled by his political opponents. Referendum is supposed to become a
solution. Finally, potential additional advantage of I. Dodon is that the challenge of Transnistria can also be overcome in connection to the Eurasian integration of Moldova, because Chisinau with the help of Kremlin will get unified
state and Tiraspol – formal affiliation with Russia it dreams of. The story is not
over yet, but Vladimir Putin’s chances to win are good as never.
Keywords:
Moldova, Transnistria, European Union, Europeanization, America, Russia,
“Kozak plan”, Eurasian Economic Union, Vladimir Putin, Vladimir Voronin,
Andrei Nastase, “DA” movement, Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc
Introduction
Moldova is one of the most problematic countries in Eastern Europe. It
suffers from permanent political instability and has its “frozen conflict” in
Transnistria.

48 | S t r o n a

One of the reasons of the internal tension is related to the historically
formed dual identity of the country. Part of Moldovan people would prefer
integration to the EU (possibly, through unification with Romania). Others are
pro-Russian and support the project of the Eurasian Economic Union.
Political elite of Moldova at first seemed to be Moscow oriented, but then
the leader of Communist party and president of the state Vladimir Voronin
refused to sign the so-called “Kozak plan” of Transnistria integration back to
Moldova, prepared by Russia, and eventually lost its power to the pro-Western
parliamentary “Alliance for European Integration”.
But the latter after some time discredited pro-European course of the
country, and finally a huge corruption scandal led to the massive social protests. America tried to use them to bring to power in Moldova new democratic
forces with no bad history, but Vladimir Putin’s Russia took the initiative to its
hands, and direct presidential elections were won by seemingly pro-Russian
leader of Socialist party Igor Dodon.
Now there is a question, if Moldova integrates to the Eurasian Economic
Union or the West, which still has pro-European parliament, can stop I. Dodon.
Why Moldova is important for the West and Russia
Both Russia and the EU are interested in Moldova, and their reasons are
rather similar. The European Union pursues the strategy of the “circles of influence”. In other words, the EU is a core area, then there is a close neighbourhood and finally – far zone of interest. The main purpose of the EU is to have
stable, democratic and prosperous partners, which live in accordance with European standards and can buy European products or – to put it simple – are
Europeanized (and for example, Association Agreement is one of the mechanisms to guarantee that)1.
In case of Moldova the EU is not much interested in its market, because it
is very small. At the same time this state (differently from Ukraine) is more or
less stable (of course, it has “frozen conflict” in Transnistria, but it is deeply
“frozen”, and the possibility that it will renew is not big). Therefore, the only
reason, why Brussels cares about Moldova, is its example.
Post-soviet countries are very problematic partners, and Eastern Partnership program actually failed. But for a long time Moldova, ruled by proWestern parliamentary coalition, could have been treated as a successful (!)

1

More about Europeanization: N. A. de Fl er s, P. Mül l er , Applying the concept of Europeanization to the study of foreign policy: dimensions and mechanisms, Paper prepared for
the GARNET Conference The European Union in International Affairs, 2010,
<http://www.ies.be/files/M%C3%BCller-B3.pdf> (31.01.2017).
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example of the Europeanization policy2. It means that European model is acceptable not only for the EU states, but also for a post-soviet one, and is more
attractive than Russian integration project even without perspective of the
membership in the European Union. Therefore, it would be a very painful image strike for the EU, if it loses Moldova to Russia (its Eurasian Economic
Union), especially after signing of the Association Agreement.
Probably, the EU could accept democratic unification of Moldova and
Romania (there is ethnic proximity between these two nations, especially in
case of language), but for the moment such scenario is not very realistic. In
both countries there are political forces, which support this idea 3, but still the
bigger part of the Moldovan elite (because of individual power interests) and
the majority of people in Moldova (because of nationalistic and pro-Russian
orientation) are not ready for losing independence 4.
The essence of the strategy of the United States in the post-soviet area before Donald Trump has been to put maximal pressure on Russia to limit its
influence there and stop the expansion of the Eurasian Economic Union. The
most obvious example is Ukraine, but there was a moment, when it seemed
that Transnistria could become the part of the Ukrainian conflict in order to
provoke Russia for open (not only hybrid) military actions against Kiev 5. In
general, Moldova for American “hawks” used to be just another competition
arena in broader geopolitical confrontation with Moscow just to prove Washington’s superiority.
The approach of Russia is very similar. It had close (strategic) economic
ties with Ukraine, but additional value of Moldova for Russian economy is
minimal (except of the so-called Moldovan “gastarbeiters”/migrant workers).
Still, geopolitics has always been more important for Moscow than economic
factor. And again, Moldova is of no crucial strategic (military) importance for
Moscow – actually, there is no big difference, if NATO and American AMD
system is in Romania or in Moldova (in the worst case, Transnistria can be

2

F. Par m ent i er , Moldova, a Major European Success for the Eastern Partnership? Fondation Robert Schuman, Policy Paper, European Issue No. 186, 22th November 2010,
<http://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-186-en.pdf> (31.01.2017).
3
В Кишиневе начался многотысячный митинг за объединение Молдавии с Румынией,
<https://lenta.ru/news/2016/03/27/kshnv/> (31.01.2017).
4
Опрос: За объединение с Румынией выступает треть жителей Молдавии,
<http://vz.ru/news/2016/10/12/837580.html> (31.01.2017).
5
V. Vol ovoj, Приднестровье: костёр готов, осталось плеснуть бензин и поднести
спичку, <http://baltnews.lt/vilnius_news/20150601/1013806348.html> (31.01.2017).
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recognized as a sovereign state by Russia and “Iskander” missiles as well as
Russian military base can be deployed there) 6.
So, Kremlin’s interest to keep Moldova in its sphere of influence is motivated mainly by the desire to show the West “red line” in the post-soviet area.
At the same time, rather obvious Moscow plan to bring Moldova to the Eurasian Economic Union is more symbolic than practically meaningful step (like
in case of Kyrgyzstan, which is in fact subsisted by Russia, but it is a geopolitical price for having it “inside”).
To sum up, fight for Moldova between Russia and the West is more a fight
of models and images rather than strategic economic and military interests of
the both sides. But the nuance is that for America and especially for the European Union the loss of Moldova is much less significant than for Moscow,
because it is beyond the historical civilization border of the West, and Russia is
ready to play hard for the systemic victory in the whole post-soviet space.
One billion, which changed everything
In 2003 there was a big chance that so-called “Kozak plan” will help to
unite Moldova, but at the very last minute its president V. Voronin changed his
mind. Later Dmitry Kozak told, that V. Voronin called him and said: “Foreign
diplomat came and told me such things, wrote me such things (…)”, - and after
that president of Moldova refused to sign the document 7. Important thing is
that V. Putin had to participate in the ceremony, because V. Voronin asked
him. Finally, he lost Putin’s respect and support, and eventually he and his
Communist party lost the power to the pro-European coalition.
It is not a mistake to say that Moldova used to live in “stable instability”,
but still its Western course was purposeful and consistent. And then the episode of Moldovan Prime Minister Vlad Filat, who was sentenced to nine years
in prison on corruption charges in a billion-dollar (huge sum for poor Moldova) bank fraud case, happened8.
This corruption scandal provoked massive street protests, in which two
camps united – pro-Russian (Socialist party with I. Dodon ahead and “Our
Party” with Renato Usatii ahead) and pro-European one (movement “DA” with

6

И. Гла дилин, Россия возвращается в Приднестровье?
<http://www.km.ru/bsssr/2012/04/17/geopoliticheskaya-strategiya-respublik-byvshegosssr/rossiya-vozvrashchaetsya-v-pri> (31.01.2017).
7
Слабость президента Воронина, <https://lenta.ru/articles/2005/11/25/kozak/>
(31.01.2017).
8
Moldova: Former PM Sentenced in Billion-Dollar Bank Fraud Case,
<https://www.occrp.org/en/daily/5424-moldova-former-pm-sentenced-in-billion-dollarbank-fraud-case> (01.02.2017).
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Andrei Nastase ahead) 9. The threat of “colourful revolution” in Moldova became very real (Parliament of the country was almost seized), but political
system managed to find a compromise – organize direct presidential elections.
What is behind the scene in all these events? As A. Nastase said in 2015:
“I see no reason to call the current Moldovan governance “pro-European”, as
all they have done during the last five years is profoundly anti-European.
Please do not confound their demagogy with their deeds. If there is a real force,
which pushes pro-Russian parties to power and associates the EU with the disaster in Moldova, it is surely the current governance which calls themselves
»pro-Europeans«”10.
In other words, after some time it became clear that pro-EU coalition in
Moldova can critically discredit European idea in Moldova, and possibly the
West (both Brussels and Washington) decided to “reload” the government of
the country and bring to power new pro-European forces and faces (like A.
Nastase and his movement “DA”) 11. But suddenly one thing went wrong…
President of Russia V. Putin, being a fan of the Eastern martial arts, knows
how to be patient. During “Orange Revolution” in Ukraine he could strongly
support Viktor Yanukovych, but he decided to wait. And he was right, because
“Orange” forces lost their popularity very fast, and finally V. Yanukovych
became a president. During “Revolution of Dignity” V. Putin had to act (respond) because of geopolitical reasons (as he sees them), but then he stopped
and froze the conflict in Donbas region. And again, new Ukrainian government
is unable to rule the country successfully, gradually loosing the support of the
West.
Since demarche of V. Voronin in 2003 V. Putin had been patient until the
case of V. Filat, and then Russia’s “agents” took an initiative from the hands of
competitioners. The most interesting thing is that Kremlin used against his
9

More about Moldovan opposition’s relation to Russia: E. Tom i uc, Strange Bedfellows:
Moldovan Protest Leaders Share Common Goal, Different Beliefs,
<http://www.rferl.org/a/moldova-protest-leaders-common-goal-differentbeliefs/27517364.html> (01.02.2017); Российские компаньоны Додона уже видят его
президентом Молдовы, <https://www.omg.md/index.php?newsid=12409> (01.02.2017);
Moldovan candidate Renato Usatii in Russian spy allegations,
<http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4281951.ece> (01.02.2017); Об
угрозе пророссийского переворота в Молдове, Da Vinci AG Analytic Group, January
2016, <http://ru.davinci.org.ua/docs/Moldova130116.pdf> (01.02.2017).
10
J. Dr ew, Moldovan people feel let down by Europe,
<https://www.eureporter.co/frontpage/2015/12/09/moldovan-democrats-feel-let-down-byeurope/> (01.02.2017).
11
Б. Рожин, Молдавский бег по граблям,
<http://colonelcassad.livejournal.com/2383678.html> (01.02.2017).
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opponents their own – “colourful” – technology, and they were visibly not
ready for such scenario.
First Victoria Nuland from the US State Department tried to support a bit
reformed government of Moldova with Pavel Filip ahead 12. But this tactical
move could not stop social protest. Therefore, the decision to legalize direct
presidential elections was taken, expecting that “reserve project” (A. Nastase)
can succeed. When it became evident that A. Nastase is not popular enough to
defeat I. Dodon, he was forced to support another Western candidate Maia
Sandu13.
Russia accepted the idea of direct presidential elections, because violent
overturn of the pro-European government would inevitably face the problem of
legitimation. At the same time, Moscow was sure that its protégé will win and
he won. But the game is not over…
The agenda of Igor Dodon
There was an expectation that V. Yanukovych will become a pro-Russian
president in Ukraine, but after some time he started to play his own game and
almost signed and Association Agreement with the EU. Therefore, there is a
risk that I. Dodon can do the same. But at least his first statements and practical steps demonstrate his loyalty to Kremlin.
Commenting Brexit I. Dodon said: “The EU is a project with past, but
without future. Moldova does not have to run after the train, which crumbles
and loses wagons. We must concentrate on Moldova and learn to develop by
ourselves”14. His other pre-election thought was that Crimea de facto is a Russian territory, and he did not change his mind as a president (although to speak
about the official recognition of this fact by Moldova is too early, according to
I. Dodon)15.
But the words are not so much important as practical steps. One of the first
orders of the new president was to remove the EU flag from his office 16 – sim12

Е. Шола рь, Штатный режим: Владимир Плахотнюк получил поддержку
Вашингтона, <http://newsmaker.md/rus/novosti/shtatnyy-rezhim-vladimir-plahotnyukpoluchil-podderzhku-vashingtona-21687> (01.02.2017).
13
М. Левчен к о, Шансы антиолигархических сил на выборах в Молдове возросли,
<http://ru.rfi.fr/evropa/20161018-shansy-antioligarkhicheskikh-sil-na-vyborakh-v-moldovevozrosli> (01.02.2017).
14
Додон о Brexit: мы не должны бежать за разваливающимся поездом,
<https://ru.sputnik.md/politics/20160624/7543777.html> (02.02.2017).
15
Додон заявил, что пока никто в Молдавии не рискнет признать Крым российским,
<https://ria.ru/world/20170117/1485895440.html> (02.02.2017).
16
Ch. Pea t , Anti-Putin Moldovan politicians restore EU flag after it was removed by proRussian leader, <http://www.express.co.uk/news/world/747770/European-Union-flagMoldovan-EU-Vladimir-Putin-Igor-Dodon-Alina-Zotea-restore-Russia> (02.02.2017).
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ple, but very symbolic move. First country I. Dodon made official presidential
visit to was Russia, where he informed that Moldova’s decision on Association
Agreement with the EU may be reviewed and that cooperation between Moldova and the Eurasian Economic Union will start17. Third, he fired Defence
Minister Anatolie Salaru with the following explanation: “This minister was
flirting with NATO, knowing that under the Constitution we are a neutral
country. On his initiative, American military equipment rolled through the
main square of Moldova on Victory Day. He openly advocates the unification
of Moldova with Romania. He sacked a lot of professionals from the defence
structures, replacing them with people close to the Liberal Party” - adding that
A. Salaru has been repeatedly accused of embezzlement and corruption18. Finally, I. Dodon decided to cancel the agreement on establishing a NATO Liaison Office in the country’s capital of Chisinau 19. During his visit to Brussels he
only repeated and even strengthened his critical views on the EU and NATO,
proposing trilateral the EU-Russia-Moldova trade discussions20. At the same
time he asked the ambassadors of America and Romania in Chisinau not to
interfere into his activity21.
All these small and big practical things mean that I. Dodon started real
pro-Russian activity, as if he wants to pay his Kremlin bill as fast as he can.
Russia responds friendly, and it seems that the Moldavian president’s words
during his second visit to Moscow: “This year a new stage of our bilateral relations started – a stage of strategic partnership restoration. After the meeting,
which I had with a president of Russian Federation in the beginning of the
year, during two months many positive changes in our bilateral relations happened” – have real practical meaning22. But for the moment he is not powerful
enough to bring Moldova back to the Russian sphere of influence (integrate it
to the Eurasian Economic Union). Two obstacles are on his way.
17

Додон передал ЕС меморандум о сотрудничестве Молдовы с Евразийским союзом,
<http://lb.ua/world/2017/01/25/356864_dodon_peredal_es_memorandum.html> (02.02.2017).
18
Moldova’s Dodon fires Defense Minister Salaru: “He flirted with NATO”,
<http://en.censor.net.ua/news/421224/moldovas_dodon_fires_defense_minister_salaru_he_fl
irted_with_nato> (02.02.2017).
19
Moldova's leader plans to cancel agreement on establishing NATO Liaison Office in Chisinau, <http://trm.md/en/politic/igor-dodon-vrea-sa-anuleze-acordul-privind-deschidereabiroului-nato-la-chisinau/> (02.02.2017).
20
В Молдавии спорят об итогах визита президента Додона в Брюссель,
<goo.gl/jJNZvH> (10.02.2017).
21
Президент Молдавии посоветовал послам США и Румынии не лезть в его дела,
<https://lenta.ru/news/2017/02/26/bez_nravoucheniy/> (01.03.2017).
22
Додон заявил о начале нового этапа в отношениях России и Молдавии,
<https://ria.ru/world/20170316/1490217306.html> (17.03.2017).
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First is individual. There is one very influential person in Moldova. His name
is Vladimir Plahotniuc – oligarch, who used to control the whole political process of the country. During last crisis V. Plahotniuc was on the side of the government (the West). After the victory of I. Dodon he said: “On the level of
decision making Moldova is ruled by the pro-European government – not by
pro-Russian president,” – and assured that there will be no denunciation of the
Association Agreement with the EU and no agreement with the Eurasian Economic Union, because it is against strategic priorities of Moldova23. Accordingly, the second obstacle on the Russian way of I. Dodon’s is systemic – proWestern government and parliament, controlled by V. Plahotniuc and coordinated by the West.
But president of Moldova says that he is not going to give up. In his interview to “Deutsche Welle” he was very clear on his intentions 24. Speaking
about V. Plahotniuc and his political influence, I. Dodon explained: “He controls the Parliament and the Government, but he does not control the President.
We will seek to organize early parliamentary elections or we will break this
system after ordinary parliamentary elections”. Besides, I. Dodon said that he
likes political system – strict power vertical – constructed in Belarus by Alexander Lukashenko, what can mean that he really wants to monopolize power in
his hands. Finally, president of Moldova once again repeated that personally
supports Eurasian Economic Union in comparison to the EU. At the same time
I. Dodon accentuated that everything will depend on the position of the people
of Moldova, but earlier he had said that he feels their support, and that they are
against NATO and like the idea of the Eurasian integration 25. This is not an
empty populism, because president of Moldova has one very important political leverage in his hands – right to initiate referendum, which can give him a
mandate to dissolve the parliament before its ordinary elections. And he did
this26. Then Socialist party of the president (possibly with the help of “Our
Party”), which is on the top of its popularity, is supposed to form a new parliamentary majority and government – pro-Russian ones. After that (not to
23

“Я не уйду из политики, пока Молдова не станет сильной”. Плахотнюк высказался
о президенте, оппозиции и краже миллиарда, <http://newsmaker.md/rus/novosti/ya-neuydu-iz-politiki-poka-moldova-ne-stanet-silnoy-plahotnyuk-vyskazalsya-o-prez-29413>
(04.02.2017).
24
Игорь Додон в программе "Немцова. Интервью": Россия для Молдавии не пример,
<goo.gl/7B5Z5u> (15.02.2017).
25
Details here: Додон: судьба соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС в руках народа,
<https://ru.sputnik.md/moldova/20170124/10939853/dodon-soglashenie-s-es-otmenanarod.html> (04.02.2017); Опрос: более 40% граждан Молдавии поддерживают
евразийский путь развития, <http://www.ritmeurasia.org/news--2017-02-04--prezidentmoldavii-rasskazal-kakim-vidit-reshenie-pridnestrovskogo-voprosa-28223> (04.02.2017).
26
Додон инициировал референдум о расширении президентских полномочий,
<https://ru.sputnik.md/politics/20170118/10833003/dodon-referendum.html> (29.03.2017).
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speak about presumptive indirect help of Moscow to I. Dodon in the form of
Russian trade and labour market for Moldovan products and gastarbeiters27,
cheaper gas and/or preferential credits) Moldova’s integration to the Eurasian
Economic Union becomes a formality with a nice final accord.
It would be a great achievement of I. Dodon, if he could solve the problem
of Transnistria in some way. And he wishes to – even had a meeting (first such
in eight years) with his colleague from Tiraspol, which was positively evaluated in Moscow 28, and wrote on his Facebook page that Transnistria must eventually become a part of Moldova with special status29. Tiraspol from its side
proclaimed that it is ready discuss its political status with Chisinau in case of
appropriate referendum (people will) in Moldova 30. The plan in this context
can be very simple – Moldova becomes a member of the Eurasian Economic
Union together with (con)federated Transnistria (for example, on the background of some modified “Kozak plan”), what means that Chisinau will get
integrated state and Tiraspol – formal affiliation with Russia it dreams of. Besides, Moscow will inevitably strengthen its political position in Moldova,
because Transnistria voters and politicians, who will become the members of
common institutions, are evidently pro-Russian.
It would be the end of the story “How the West lost Moldova to Russia”.
But it is hard to believe that the West (some elites in America and the EU) and
V. Plahotniuc will let this happen without fight.
Conclusions
Moldova suffers from internal political instability for a long time, and the
problem is complicated by Transnistria “frozen conflict” and geopolitical competition between the West and Russia for influence in this country. For the
moment Moscow has been able to bring to power its candidate I. Dodon, but it
is unclear, if he as a president can integrate Moldova to the Eurasian Economic

27

Россия амнистировала молдавских мигрантов,
<https://ru.sputnik.md/society/20170301/11467031/rossija-amnistirovala-moldavskihmigrantov.html> (02.03.2017).
28
Президент России оценил мужество съездившего в Приднестровье Додона,
<https://lenta.ru/news/2017/01/17/putin_dodon/> (04.02.2017).
29
Президент Молдавии рассказал, каким видит решение приднестровского вопроса,
<http://www.ritmeurasia.org/news--2017-02-04--prezident-moldavii-rasskazal-kakim-viditreshenie-pridnestrovskogo-voprosa-28223> (04.02.2017).
30
Приднестровье впервые готово обсуждать свой статус с Кишиневом,
<http://izvestia.ru/news/666466> (02.03.2017).
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Union, because parliament of the state, backed by the West and oligarch V.
Plahotniuc, is still pro-European.
Possibly, the decisive thing is that I. Dodon and his pro-Russian orientation is supported by the majority of Moldovan people, who have lost hope in
European dream because of corruptive “democratic” government. Therefore,
institute of referendum seems to become ideal mechanism for the president to
monopolize power in his hands and bring Moldova back to the Russian sphere
of influence.
Finally, potential additional advantage of I. Dodon is that the challenge of
Transnistria can also be solved in connection to the Eurasian integration, because Chisinau with the help of Moscow will get unified state and Tiraspol –
formal affiliation with Russia it dreams of.
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NATO”,
<http://en.censor.net.ua/news/421224/moldovas_dodon_fires_defense_
minister_salaru_he_flirted_with_nato> (02.02.2017)
 Moldova’s leader plans to cancel agreement on establishing NATO Liaison Office in Chisinau, <http://trm.md/en/politic/igor-dodon-vrea-saanuleze-acordul-privind-deschiderea-biroului-nato-la-chisinau/>
(02.02.2017)
In Russian:
 Вол ов ой В ., Приднестровье: костёр готов, осталось плеснуть
бензин и поднести спичку,
<http://baltnews.lt/vilnius_news/20150601/1013806348.html>
(31.01.2017)
 Гладилин И., Россия возвращается в Приднестровье?
<http://www.km.ru/bsssr/2012/04/17/geopoliticheskaya-strategiyarespublik-byvshego-sssr/rossiya-vozvrashchaetsya-v-pri> (31.01.2017)
 Левченко М., Шансы антиолигархических сил на выборах в
Молдове возросли, <http://ru.rfi.fr/evropa/20161018-shansyantioligarkhicheskikh-sil-na-vyborakh-v-moldove-vozrosli>
(01.02.2017)
 Рожин Б., Молдавский бег по граблям,
<http://colonelcassad.livejournal.com/2383678.html> (01.02.2017)
 Шоларь Е., Штатный режим: Владимир Плахотнюк получил
поддержку Вашингтона,
<http://newsmaker.md/rus/novosti/shtatnyy-rezhim-vladimirplahotnyuk-poluchil-podderzhku-vashingtona-21687> (01.02.2017)
 В Кишиневе начался многотысячный митинг за объединение
Молдавии с Румынией, <https://lenta.ru/news/2016/03/27/kshnv/>
(31.01.2017)
 В Молдавии спорят об итогах визита президента Додона в
Брюссель, <goo.gl/jJNZvH> (10.02.2017)
 Додон заявил о начале нового этапа в отношениях России и
Молдавии, <https://ria.ru/world/20170316/1490217306.html>
(17.03.2017)
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 Додон заявил, что пока никто в Молдавии не рискнет признать
Крым российским, <https://ria.ru/world/20170117/1485895440.html>
(02.02.2017)
 Додон инициировал референдум о расширении президентских
полномочий,
<https://ru.sputnik.md/politics/20170118/10833003/dodonreferendum.html> (29.03.2017)
 Додон о Brexit: мы не должны бежать за разваливающимся
поездом, <https://ru.sputnik.md/politics/20160624/7543777.html>
(02.02.2017)
 Додон передал ЕС меморандум о сотрудничестве Молдовы с
Евразийским союзом,
<http://lb.ua/world/2017/01/25/356864_dodon_peredal_es_memorandu
m.html> (02.02.2017)
 Додон: судьба соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС в руках
народа, <https://ru.sputnik.md/moldova/20170124/10939853/dodonsoglashenie-s-es-otmena-narod.html> (04.02.2017)
 Игорь Додон в программе "Немцова.Интервью": Россия для
Молдавии не пример, <goo.gl/7B5Z5u> (15.02.2017).
 Об угрозе пророссийского переворота в Молдове, Da Vinci AG Analytic Group, January 2016,
<http://ru.davinci.org.ua/docs/Moldova130116.pdf> (01.02.2017)
 Опрос: более 40% граждан Молдавии поддерживают евразийский
путь развития, <http://www.ritmeurasia.org/news--2017-02-04-prezident-moldavii-rasskazal-kakim-vidit-reshenie-pridnestrovskogovoprosa-28223> (04.02.2017)
 Опрос: За объединение с Румынией выступает треть жителей
Молдавии, <http://vz.ru/news/2016/10/12/837580.html> (31.01.2017)
 Президент Молдавии посоветовал послам США и Румынии не
лезть в его дела,
<https://lenta.ru/news/2017/02/26/bez_nravoucheniy/> (01.03.2017)
 Президент Молдавии рассказал, каким видит решение
приднестровского вопроса, <http://www.ritmeurasia.org/news-2017-02-04--prezident-moldavii-rasskazal-kakim-vidit-resheniepridnestrovskogo-voprosa-28223> (04.02.2017)
 Президент России оценил мужество съездившего
в Приднестровье Додона,
<https://lenta.ru/news/2017/01/17/putin_dodon/> (04.02.2017)
 Приднестровье впервые готово обсуждать свой статус с
Кишиневом, <http://izvestia.ru/news/666466> (02.03.2017)
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 Российские компаньоны Додона уже видят его президентом
Молдовы, <https://www.omg.md/index.php?newsid=12409>
(01.02.2017)
 Россия амнистировала молдавских мигрантов,
<https://ru.sputnik.md/society/20170301/11467031/rossijaamnistirovala-moldavskih-migrantov.html> (02.03.2017)
 Слабость президента Воронина,
<https://lenta.ru/articles/2005/11/25/kozak/> (31.01.2017)
 “Я не уйду из политики, пока Молдова не станет сильной”.
Плахотнюк высказался о президенте, оппозиции и краже
миллиарда, <http://newsmaker.md/rus/novosti/ya-ne-uydu-iz-politikipoka-moldova-ne-stanet-silnoy-plahotnyuk-vyskazalsya-o-prez29413> (04.02.2017)
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Vazha Kakabadze
Georgia
RATIONAL PLACE OF MOLDOVA IN POLITICS
AND GLOBAL SECURITY
Summary:
Collective security is of great importance within politically strained modern
environment. Especially for small country like Moldova, preservation of sovereignty and territorial integrity, depends upon outside forces and its primary
objectives. The great importance for this country is deep analysis of the theories such as the theory of collective enjoyment and also the theories created
within the model of "rational choice". Herewith I would like to offer the theory
developed by me "the theory of future safety", which is based on principles of
the state interests. "The theory of future safety" includes main determinants of
doctrine presented at the International Conference of Poland in 2015 year:
Main determinants of doctrine of retaining of independence of former USSR
republics (Georgia, the Ukraine).

Keywords:
Small countries, safety, balance, order, realism
Introduction
Twenty-first century politicians were not first at the world politics who have
tried to use scientific study and understanding of current events.
Even Thucydides Athenian philosopher (471-400 BC) in his "History" described
and used such concepts as balance of power, alliance, diplomacy, state strategy,
armaments race, the perception of strength and weakness and others. He pays
special attention to the study of the causes of war. Using the example of
Peloponnesian war (V c. BC) he has drawn conclusion that the start of war had
been caused by fear of one country before the growth of strength of another state.
But this fear, as a reason of the war, is related not to the human nature, but to the
nature of relations between the states. In particular, is related to the fact, that
there is no supreme political authority, which will spread equal rules of the
international relations with regard to all members of these relations. This
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approach is out of sight at the research of modern policies. After World War Two
were established theories which had large practical nature. But nevertheless they
were far from reality, that is expressed in the provision of Thucydides - supreme
political authority - which will spread equal rules of the international relations
with regard to all members of these relation. As was stated above the theory of
political realism has been established after World War Two. Among classic
representatives of this theory, we can distinguish Hans Morgenthau, Reinhold
Niebuhr, George Kennan, Henry Kissinger and others1. From the perspective of
these scientists, politics, and society in general, are managed by objective laws,
which have origins in unchanging humanity. They also share an opinion that state
strength consists of geographical features, natural resources, economic potential,
population, government. But the most important is military power. It is difficult
to disagree with this opinion, especially when we take under consideration the
example of Russia. This case is an exemplification of Thucydides theory, where
politics is independent from economic, ethics or other spheres of people
activities. That is why political activities should not be assessment by general
moral standards and rules, but in accordance with political results. The next step
is to introduce moral standards, which means that policy should not be derived
from what it should be, but from the real situation, from what it is.
Approximately the same is proved by Andrei P. Tsygankov, but he judges from
interests of Russia's Policy. It is important in this moment to note the regulation
of G. Kennan. He thinks that: "international system is hierarchical in its nature,
large countries dominate in it, and the status of sovereignty of small countries is
the essence of nonsense and that should be so, because, to the contrary, small
countries should damage the world peace by their wars". Therefore my theory
assumes great importance2.
Another significant opinion of Robert Gilpin, in which he relates to the
safety of small countries and that small country can't satisfy all national
interests, that is why it chooses their different combinations 3.
Summary of the main political theories
There are a lot of political theories in the world, which try to argue
advantage of one of the international political model under different ways. In my
opinion we should choose the theory of structural balance of strength, the theory
of economic dependence and the theory of balance of risk. The theory of
1

K. N. Wa l tz , Theory of International Politics, Long Grove, 1979; R. Ni ebuhr , Moral
Man and Immoral Society, New York, 1947, p. 55.
2
A. P. T s yga n kov, Foreign policy in the XXI century: theory and practice, Kraków 2009,
p. 37.
3
R. G. Gil pin , The Richness of the Tradition of Political Realism. International Organization, Vol. 38, No. 2, 1984.
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structural balance of strength relates to famous structural realist Kenneth N.
Waltz and considers the theory of neorealism. This theory, in its final form was
formed by Waltz in 1979 in book The theory of International Politics. The
second theory (the theory of economic dependence) stresses the importance of
economic factors. Scientists, who supported this theory, have tried to empirically
check relevancy of predictions possibilities of these theories and substantiate that
economic factors have positive role at International Politics. I certainly agree
with this, but relevancy of predictions reduces significance of this theory4. The
third theory (the theory of balance of risk) was established by American scientist
Stephen Walt. He has created this theory of balance of risk by the way of
verification. The theory, which stays within the paradigm of realism, has much
more common with post-classical or neoclassical realism than with structural
realism (neorealism). And this reduces its practical meaning. Because the balance
of power theory is based on the main indicator of the power of the state, which
are: military capabilities, the volume of gross national product, quantity of
population and geographic location of the country. Which may assist or prevent a
projection of own military capabilities into international system and at the same
time, the theory of balance of structural power during the assessment of the
strength is based on the non absolute criteria5.
Analysis
From theories mentioned above, noteworthy is the theory of economic
dependence. In accordance with it the quality of economic dependence between
two countries determines the nature of their political relations and trajectory.
This theory claims that when one country is significantly economically
dependent on another, when there is asymmetric dependence within economic
relations, it is highly likely that the first country will pursues appropriate policy
for the second country. This is exemplified by small countries on the border of
4

K. N. Wa l t z , op. cit., p. 98; H. J. M or gen th a u, Politics among Nations: The Struggle
for Power and Peace, 1948, p. 99. M. Sh eeh an , The Balance of Power: History and Theory, New York 1996, pp. 150-157.
5
K. Ba r bi er i , J. S. Le vy, Sleeping with the Enemy: The Impact of War on Trade, “Journal of Peace Research” Vol. 36, No. 4/1999, p. 463; K. Ba rbi er i , G. Sch n ei der , Globalization and Peace: Assessing New Directions in the Study of Trade and Conflict, “Journal
of Peace Research”, Vol. 36, No. 4/1999, pp. 387, 390; E. Ca nnan , An Economist's Protest, Review by: L. L. Pr i ce, “The Economic Journal” Vol. 38, No. 149/1928, pp. 81-89. J.
R. On ea l , B. M. Russet t , The Classical Liberals Were Right: Democracy, Interdependence and International Conflict, 1950-1985, “International Studies Quarterly”, Vol. 41, No
2/June 1997, p. 267.
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Russia, including Moldova, and similarly with the relations between Russia and
European Union. According to the theory, economic dependence reduces
political freedom and leads to predictability of foreign policy of the particular
country. This is an incorporating policy, which is well visible in the post-Soviet
countries. Miller claims, that the more state from post-Soviet area is depended
on Russia, the less they tries to reduce the politics of balance and incorporates
to Russia. In the opinion of Miller, the choice of countries is conditioned by
economic and political estimations. If the country dependent on Russia tries to
change foreign policy on the contrary to Russia will, there is a risk that Russia
can use methods of punishment of "obstinate" country. This may create great
problems for economic and political stability for such state. In accordance with
the argument Miller, ruling political elite, whose the main purpose is
maintenance of viability of the regime, will try to pursue foreign policy suitable
for Russia and create their own political priorities in accordance with the
Kremlin. The most powerful indicator of economic independence is the energy
dependence. In this case, mainly refers to energy resources, such as natural gas,
electricity and oil. These are the resources that are very important to the
country's economy and operation of its infrastructure. More higher is country's
energy sector dependent on other state, like Moldova is depend from Russia,
the more likely is that Moldova will choose the policy of incorporation. That is
why Western countries supposed to resolve problem of Moldova. What should
be noticed is the existence of alternative markets, which can provide Europe
relative independence from Russia's energy resources. As we can see, this
circumstance directly defines the effect of the trade and the energy dependence,
if the country can replace one supplier to another. It appears that the weaker
state can relate her policy with the state which constitutes great threat to it.
Michael Sheehan says that "states don't come in touch with each other only
against the strength. There must be threat perception". For Western Europe
States the strength of America didn't awake their fear from 1945. When the
Soviet Union's aggressive actions constitute a threat to them, and today Russia
is political successor of the Soviet Union. As we can see the situation did not
change. Thus the strength of the country doesn't create danger. But the danger
creates danger and the following factors provoke it. The power - the greater is
the strength of the state potentially, the more it is dangerous for other counties.
When the relative strength of the state grows, other states may perceive this as
threat. Accordingly, the growth of the relative strength of the state may
contribute to the balance and the trend of alliance formation. Consequently, the
balance of power theory is not false, but it is not complete. The strength is one
of many factors, but not most meaningful, and that grows the tendency of the
balance. Waltz thinks that the strength is the only one component, the essence,
in perception of danger.
It should be emphasized that the strength is not the most important factor,
but it is necessary element to measure the danger. I would like to emphasize
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once again, that strong, but not aggressive country may constitute a danger, also
the weak country constitutes small danger. In this case, we should to take into
consideration the fact to which the weak country is aggressive. If weak country
threaten to large country (that happens very rarely), than the object of danger
would not consider it as a great danger. But if weak country constitute a threat
to another weak country, it would be considered as a great danger, especially if
the aggressor is supported by a strong country. Similar situation is in Moldova.
One of the element of theory of balance, is that estimation of the danger is
impossible, and is based only on the variance of strength. Because the state can
use the strength for two different purposes: threatens to other state or doesn't
threaten. Here we can see necessity to take into consideration additional factors,
which assist us to estimate the danger. These is geographical proximity: the
states, which are located in the proximity, create more danger, rather than
states, which are far away. For Moldova such proximity is Russia, and this
danger is double. Consequently, economic dependence and geographical
proximity create the conditions for danger and incorporating politics, which
also clashes, or coexists, or doesn't arise that relations, and this establishes the
systems of intention. For example, aggressive intentions will be balanced by
other countries. The assessment of intentions is most important factor during
taking a decision about the allies, and it is changes according to the situation.
That is why it should be considered as variable function.
Figure 1. The scheme of Small and large states in the functional dependence
Big Country „R”

Functional dependence
environment. S=F(B)

Outside influences Factors
Source: Author’s research.

Interests

Arguments

Small Country „S”
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Which represents the dependence of one state (small) to another state
(aggressive). Strength state "B" and small state "S" are related to each other when
"S" agrees with all resolutions of "B", than "S" depends on "B", and that means
that "B" is independent and "S" is dependent variable and their relations may be
represented by S=F(B). Dependence function (formula) represented by me
authorize me to establish the theory of safety. Theory predicts that future safety
in political and economic area will be based on increasing economic welfare. The
theory takes into account functional independent of S=F(B) according this it is
necessary to disband functional independent by equal functional independent
parts for achievement of independence. In practice, implementation of this theory
depends on such countries as Japan, USA, Great Britain and France. The core of
this theory is to apply the absolute economic blockade of Russia, and appeal to
countries in Europe like Germany or other countries in the world (except Turkey,
Iran and China). Such coalition will be profitable for every member. Small
countries like Moldova, Georgia, Poland, Azerbaijan, Finland and the Baltic
states will be able to return the lost territories and to integrate into the current
coalition system without Russian influence. Also, Japan and China will reclaim
territories. USA will strengthen their political positions in Africa and Eastern
countries, and the tension between Iran and the United States will be broken. Iran
will sell freely its energy resources to Europe, Turkey will solve the problems of
Kurds, Great Britain will receive gas on preferential terms, France, Germany and
other European countries will not dependent on Russian gas. And, all of this
creates a pyramid of Unions system, built on rightful principle, which entrance
will be open to subjugated Russia6. So we approach to opinion of Thucydides,
that it is necessary to create supreme authority, which will spread equal rules to
the all subjects of international relations. Without a doubt European Union is not
such supreme authority.
In case when the abovementioned theories will not be spread, another
world war is inevitable. That will create chaos and a danger for the human race,
or everybody becomes Russian in the world. And this will rise collision of
nations (because the nations will not exist), clannish collision will rise with the
result: chaos war.

6

G. H. Sn yd er , Alliances, Balance and Stability. International Organization, Vol.45, No.
1/1991, p. 71; V. Ka ka ba dz e, Georgia's independence – development opportunities, Sibiu, 2014, p. 204; V. Ka ka ba dz e, N. Ma i sur a dz e, Main determinants of doctrine of
retaining of independence of former USSR republics (Georgia, the Ukraine), “Ante Portas
– Studia nad Bezpieczeństwem”, No. 1(6), 2015, pp. 383-388. V. Ka ka ba dz e, N. Mai sur a dz e, EU, Russia, Georgia, Ukraine – analysis and forecast, “Acta Scientifica Academiae Ostroviensis”, vol. 7 (1)/2016, Ostrowiec Świętokrzyski, 2016. p. 300.
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Conclusion
The realism in international relations is one of the most know approach,
according to which the main subjects are states, the main driving idea – nationstate interests, the determining factor - power (military, political, economic), and
the main regulator - the balance of power, which is subject of international law
and morality. The political realism argues that the country's foreign policy is
determined by their attempt to achieve the optimum power (influence).
Consequently, countries will always define the national interests as power within
the conditions of optimization. This view explains that every country has natural
geopolitical sphere of influence, which determines the potential of the state.
The main political theories which clearly explain the political safety of
small countries were analyzed in this article. Also, it offers the theory of future
safety and variable function of relations, which describes dependence of one
(small) state to another (strong) state. And it is defined if strength state "B" and
small state "S" are related to each other when "S" agrees with all resolutions of
"B", than "S" depends on "B", and that means that "B" is independent and "S"
is dependent variable and their relations may be represented by S=F(B).
Dependence function (formula) represented by me authorize me to establish the
theory of safety. The theory of future safety considers the providing of future
economic and political safety on the base of warming of current economic
welfare. The theory takes into account functional independent of S=F(B). Is
says that it is necessary to disband functional independent by equal functional
independent parts for achievement of independence.
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POZYCJA REGIONALNA MOŁDAWII W ASPEKCIE MILITARNYM
– PODEJŚCIE POTĘGOMETRYCZNE
(REGIONAL POSITION OF MOLDAVIA IN MILITARY ASPECTPOWERMETRIX APPROACH)
Streszczenie:
Celem napisania artykułu było określenie pozycji Mołdawii w ujęciu regionalnym. Do wyznaczenia pozycji wybrano podejście potęgometryczne. Wartości
jakie uzyskano, w głównej mierze pochodzą od syntetycznych miar potęgi przetworzonych za pomocą modelu matematycznego Mirosława Sułka. Na potrzeby
tego artykuły wyznaczono potęgę ogólną i militarną Mołdawii, Rosji, Rumuni
oraz Ukrainy. Dzięki tym wyliczeniom wyznaczono miary pochodne potęgi oraz
zbadano charakter polityczno-militarnych aspiracji państw. Dało to podstawy do
dalszych obliczeń takich jak wielowymiarowe szacowanie podstawowych kategorii militarnych czy określenie cyklu siły w przedziale czasowym 1995-2015. Uzupełnieniem artykułu został ranking wyznaczony przez Global Peace Index.
Summary:
The aim of writing this article was to determine the position of Moldavia in its
region and in conterminous countries. To achieve this, the powermetrix approach
has been used. The obtained results are mainly based on synthetic power which
was processed according to Professor Miroslaw Sulek’s mathematical model.
For the need of this article the general and military power of the Moldavia, Russian Federation, Romania and Ukraine has been established. As a result of these
calculations derivative measures of the power was determined and the nature of
political and military ambitions of countries have also been examined. That gave
the basis for further calculations such as multidimensional estimations of a military categories and defining the cycle of power in 1995-2015. The article was
complemented by the ranking appointed by Global Peace Index.
Słowa kluczowe:
model Sułka, potęgometria, polityczne aspiracje państw, Global Peace Index
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Wstęp
Niniejszy artykuł opisuje Mołdawię oraz kraje ościenne czyli Ukrainę i
Rumunię. Do analizy została również dołączona Federacja Rosyjska, jako kraj
silnie oddziaływujący politycznie na Mołdawię. Państwo to ze względu na występujące podziały polityczne stoi na rozdrożu, pomiędzy wyborem dalszego
integrowania się z UE czy chociażby NATO, a z drugiej strony pozostaje w
strefie wpływów Rosji. Integracja z Zachodem ma z kolei zwolenników utraty
niepodległości, kosztem przyłączenia do Rumuni. Idea ta pozostaje w zdecydowanej opozycji do prorosyjskiego Naddniestrza, które w wyniku secesji oderwało się od Kiszyniowa. Zwycięstwo Igora Dodona w mołdawskich wyborach
prezydenckich, przesunęło balans polityki zagranicznej w stronę prorosyjską.
Co prawda obecny prezydent nie deklarował zamiarów rezygnacji z umowy
stowarzyszeniowej z UE, ale obrany kierunek poprawy stosunków politycznych
i gospodarczych z Rosją wydaje się ją wykluczać. Dodon otwarcie krytykuje
„rerumunizację kulturową państwa, a przede wszystkim ideę zjednoczenia
Mołdawii z Rumunią”1. Jednym z problemów, który elektryzuje opinię publiczną, wciąż pozostaje skandal finansowy dotyczący wyprowadzenia z mołdawskiego systemu bankowego około 1,5 mld. dolarów. W wyniku tego skandalu, jak i gorszych rokowań finansowych samej UE, aspekt integracji staje się
mniej atrakcyjny. Ma to swoje przełożenie na „badania z października 2016
roku, z których wynika, że aż 53% z nich [Mołdawian] zagłosowałoby za przyłączeniem do Unii Euroazjatyckiej, podczas gdy za przystąpieniem do UE –
tylko 38%”2. W aspekcie militarnym sytuacja pozostaje równie napięta ze
względu na współpracę wojskową Naddniestrza z Rosją a samej Mołdawii z
USA. Również konflikt o charakterze separatystycznym na Ukrainie pogarsza
stabilność tego małego państwa. Występuje poważna obawa, że geopolityczne
aspiracje zachodu i wschodu mogą naruszyć jego integralność poprzez podział
czy wchłonięcie przez obie czy jedną ze stron. Przedstawione w dalszej części
artykułu badania potęgometryczne mają za cel przedstawienie dysproporcji
możliwości pomiędzy aktorami politycznymi w tej części świata.

1

J. Pi eń kowski , Możliwe konsekwencje wyborów prezydenckich w Mołdawii
https://www.pism.pl,28.10.1996 <http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-72-1422>
(29.04.2017)
2
Ibidem
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Szacowanie wielkości potęgi ogólnej i militarnej
Do oszacowania potęgi (mocy) ogólnej i militarnej użyto modelu opartego
na następujących czynnikach: dla analizy potęgi ogólnej będą to: produkt krajowy brutto, liczba ludności oraz powierzchnia państwa, dla obliczenia potęgi
militarnej będą to: wydzielona z PKB część środków przeznaczonych na bezpieczeństwo narodowe oraz liczba żołnierzy służby czynnej. Powierzchnia państwa będzie również przedmiotem rozważań jako element strategiczny i taktyczny. Profesor Mirosław Sułek3 uważa, że „ocena potęgi jednostki politycznej musi uwzględniać to, co jest nieodłącznie związane z jej istnieniem i funkcjonowaniem, tzn. ludzi działających na określonej przestrzeni i w określonym
czasie, reprezentujących określone umiejętności organizacyjno-produkcyjne
(czyli zdolności do przetwarzania materii i informacji)” 4. Konstrukcja modelu
Sułka przedstawia się następująco:
𝑃𝑜 = 𝐷0,652 × 𝐿0,217 × 𝑝0,109
𝑃𝑤 = 𝑊 0,652 × 𝑆 0,217 × 𝑝0,109
gdzie:
𝑃𝑜 – moc (potęga) ogólna
𝑃𝑤 – moc (potęga) wojskowa
D – produkt krajowy brutto
L – liczba ludności
P – powierzchnia kraju
W – wydatki wojskowe
S – liczba żołnierzy służby czynnej
Zalecana metoda obliczania polega na wskazaniu udziałów czynników (D,
W, L, S, P) danego państwa w świecie. Dla tej metody wymagane jest podanie
wartości zbiorczych danych świata. Obliczone udziały państw dają możliwość
określenia relacji sił między nimi. Jednostką potęgi świata jest 1 mir. Jednak
aby wychwycić różnicę między państwami o stosunkowo małych wartości mocy zaleca się przemnożyć przez 1000, dzięki czemu uzyskamy jedną tysięczną
mira (mM). Interpretacja wyników końcowych wszystkich podmiotów określa
ich przyrosty i spadki mocy. Jednakże przyrost jednej ze składowych części
modelu nie gwarantuje wzrostu mocy. Wszystko zależy od tempa rozwoju całego systemu. Jak podkreśla M. Sułek „gdy reszta świata rozwija się jeszcze
3

Mirosław Sułek – prof. dr hab., ekonomista, prakseolog, analityk studiów strategicznych.
M. Suł ek, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004, s.
102.
4
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szybciej, wtedy potęga danego państwa spada nie rośnie. Może też być odwrotnie – PKB danego kraju może spadać, mimo to jego potęga będzie rosła, gdy
PKB pozostałych państw będzie spadać jeszcze bardziej” 5. W tabeli numer 1
przedstawiono dane wyjściowe potrzebne do obliczenia udziałów państwa w
świecie.
Tabela 1. Dane wyjściowe dla obliczenia potęgi ogólnej państw w 2008 roku
Państwa
Świat
RUS
UKR
ROU
MDA

Wielkości bezwzględne
D
L
p
mld. $
mln
tys. 𝑘𝑚 2

D
-

Wielkości względne
L
p
-

63344394 6758688744 134325130
1
1
334398,1
,2
16608444 142742350 17098250 0,02621928 0,021119
08499,61
829
17999240 46258200
603550 0,002841 0,006844
5832,32
489
257
20818162 20537875
238390 0,003286 0,003038
6900,631
504
737
60548061
3570108
33850 0,000095 0,000528
00,8468
585
225

1
0,127290
031
0,004493
202
0,001774
724
0,000252
001

Źródło: Dane Banku Światowego,
<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MK
TP.CD&country=#> (01.06.2017) oraz obliczenia własne.

Następnie podstawiamy wyliczone udziały poszczególnych państw do
wzoru w poniższy sposób, na przykładzie Federacji Rosyjskiej. Obliczamy
udziały poszczególnych czynników w relacji do świata a następnie podstawiamy do wzoru:
𝑃𝑜 𝑅𝑈𝑆 =
(0,02621928)0,652 × (0,021119829)0,217 × (0,127290031)0,109 = 0,03219
× 1000 = 32,19 mM
Uzyskany wynik mocy ogólnej Federacji Rosyjskiej w 2008 roku wyniósł
32,19 mM. Obliczenia wszystkich czterech państw w okresie 1995-2015 ilustruje rozkład ich sił w czasie. Zestawienie tych wyników to badanie ilościowe,
które powinno zostać uzupełnione komentarzem specjalistów np. politologów
czy ekonomistów. W taki sam sposób obliczamy potęgę militarną.
5

R. Bi a ł osk ór ski , R. Kobr yń ski , M. Suł ek, Potęga 2017 Międzynarodowy układ
sił w procesie zmian, Warszawa 2017, s. 38
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Uzyskane wyniki mocy ogólnej Mołdawii zawiera wykres 1 Obliczenia
zostały przeprowadzone na podstawie danych z lat 1995-2015. Okres ten może
stanowić już o tendencjach (wzrostach i spadkach) w czasie danego podmiotu
będziemy go nazywać cyklem siły.
Wykres 1. Potęga ogólna Mołdawii w latach 1995-2015 wyrażona w mM
0,2

0,188

0,178

0,176

2008 MDA

2010

2015

0,14

0
1995

Źródło: Dane Banku Światowego,
<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.
MKTP.CD&country=#> (01.06.2017) oraz obliczenia własne
Wykres mocy ogólnej Mołdawii przedstawia jej skromne możliwości i potwierdza, że jest to niewielkie państwo. W 2008 roku osiągnęło ono swoją największą wartość potęgi. Dwa lata później, podobnie jak większość państw europejskich, odnotowała spadek mocy w wyniku kryzysu finansowego. Koniec
okresu badawczego wykazał nieznaczny spadek w relacji do 2010 roku co może sugerować utrzymujący się zły stan finansów. Wyniki wszystkich zbadanych
państw zawiera tabela 2.
Tabela 2. Obliczone wartości mocy ogólnej w latach 1995-2015
Lp
1
2
3
4

Państwo
RUS
UKR
ROU
MDA

1995
21,131 mM
2,958 mM
1,904 mM
0,140 mM

2008
32,197 mM
4,112 mM
3,426 mM
0,188 mM

2010
29,541 mM
3,316 mM
2,880 mM
0,178 mM

2015
24,743 mM
2,316 mM
2,718 mM
0,176 mM

Źródło: Dane Banku Światowego,
<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MK
TP.CD&country=#> (01.06.2017) oraz obliczenia własne.

Geograficzne położenie Mołdawii pomiędzy Rumunią i Ukrainą sprawia,
że państwo to może mieć problemy z samodzielną polityką zagraniczną. Pozo-
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staje w tle geopolityczny wpływ Federacji Rosyjskiej, której możliwości w tej
części świata są ogromne, nawet jeśli nie sąsiaduje bezpośrednio z Mołdawią.
Wszystkie pozostałe państwa regionu odnotowały spadek mocy ogólnej po
roku 2008. Skoro kryzys i spadek PKB państw miały wpływ na potęgę ogólną
to można również upatrywać takiego samego efektu w mocy militarnej (choć
nie jest to reguła i wynika to z polityki danego państwa). Naturalną reakcją na
kryzys są cięcia finansowe, co w przypadku mocy militarnej będzie oddziaływać na wydatki na cele wojskowe. Wartości mocy militarnej Mołdawii przedstawia wykres 2.
Wykres 2. Potęga militarna Mołdawii w latach 1995-2015 wyrażona w mM
0,1

0,0936
0,0661

0,05

0,0465

0,0425

0
1995

MDA 2008

Liniowy (MDA)
2010

2015

Źródło: obliczenia własne na podstawie: A. Du dek, Aneks [w:] „Rocznik strategiczny 2009/2010” red. R. Kuźniar , Warszawa 2010; I dem, Aneks [w:] „Rocznik
strategiczny 2011/2012” red. R. Kuźniar , Warszawa 2012; Idem, Aneks [w:]
„Rocznik strategiczny 2015/2016” red. R. Kuźniar , Warszawa 2016; SIPRI Military Expenditure Database, <https://www.sipri.org/databases/milex>, (01.06.2017).

Kształtowanie mocy militarnej przez Mołdawię zostało oparte na dwóch
zależnościach znajdujących swoje odzwierciedlenie w dwóch okresach czasu.
Pierwszy etap to lata 1995-2010. Charakteryzuje się on najwyższą wartością
mocy militarnej, stopniowo obniżanej do roku 2008. Redukcja mocy była wynikiem uzyskania niepodległości przez Mołdawię w roku 1994 przez opuszczenie w wyniku referendum Wspólnotę Niepodległych Państw. Po roku 2008 moc
militarna, najprawdopodobniej w wyniku kryzysu finansowego, była redukowana w dalszym stopniu poprzez cięcia wydatków na siły zbrojne. Drugi etap
to lata 2010-2015, który charakteryzuje się wzrostem mocy militarnej, pomimo
niższej mocy ogólnej, co pokazuje wykres 1. Zestawienie wartości mocy militarnej dla Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Rumuni zawiera tabela 3.
Tabela 3. Obliczone wartości mocy militarnej w latach 1995-2015
Lp Państwo
RUS
1

1995
43,087 mM

2008
46,390 mM

2010
46,008 mM

2015
50,352 mM
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2
3
4

UKR
ROU
MDA

3,343 mM
3,573 mM
0,093 mM

3,220 mM
2,377 mM
0,066 mM

2,896 mM
1,923 mM
0,042 mM

4,029 mM
2,165 mM
0,046 mM

Źródło: Dane Banku Światowego,
<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.
MKTP.CD&country=#> (01.06.2017) oraz obliczenia własne.
Moc militarna Rumunii była najwyższa w roku 1995. Wytłumaczyć to
można zwiększonym stanem sił zbrojnych wynikających z wcześniejszej przynależności do państw Układu Warszawskiego. W roku 2008 wartość mocy
Rumunii jako już państwa członkowskiego NATO wyniosła 2,377 mM i była
najwyższa w całym badanym okresie. Późniejszy spadek mocy w 2010 roku to
wynik kryzysu. Zauważalny jest powolny jej wzrost w 2015 roku. Ciekawie
prezentują się wartości Rosji i Ukrainy. Oba te państwa odnotowały spadek
mocy w 2010 roku. W roku 2015 wartości tych państw były najwyższe w całym okresie. Dla Ukrainy spowodowane to było działaniami wojennymi w
Donbasie. Dla Rosji to nie tylko wspieranie separatyzmu na Ukrainie, ale i
działania w Syrii.
Miary pochodne
Miary pochodne określają takie parametry potęgi, jak wskaźnik militaryzacji, mobilność ogólną i wojskową oraz żywotność ogólną i wojskową. Wspomniane miary są rozwinięciem miar podstawowych potęgometrii.
Wskaźnik militaryzacji to parametr, który określa stosunek relacji potęgi
wojskowej (moc koordynacyjna) do potęgi ogólnej (moc dyspozycyjna). Wyraża możliwość reakcji obronnej państwa na wystąpienie zagrożenia. Zależność
tą wyrażamy wzorem:
𝑞=

𝑃𝑤
𝑃𝑜

Jak podkreśla M. Sułek „przedstawiony wskaźnik militaryzacji jest zintegrowaną miarą militaryzacji gospodarczej (udział wydatków wojskowych w
PKB) oraz militaryzacji demograficznej (udział liczby żołnierzy w populacji
generalnej)”6. Zasada interpretowania uzyskanej wartości opiera się na przyjętym założeniu, że „1” to wartość średniej światowej dla tego wskaźnika. Wyni6

Ibidem, s. 91.
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ki przybliżone do tej wartości to średnia światowa. Podwyższony parametr „q”
będzie wobec tego świadczył o militaryzacji większej względem średniej światowej. Wartości poniżej „1” będą się charakteryzować mniejszą militaryzacji
niż średnia światowa. Wskaźnik ten ma większe znaczenie od zwykłego analizowania procentu zaangażowania wydatków wojskowych w produkcie narodowym brutto. Wytłumaczenie tego zjawiska wynika z faktu, że „wskaźnik
militaryzacji jest zintegrowaną miarą militaryzacji gospodarczej (udział wydatków wojskowych w PKB) oraz militaryzacją demograficzną (udział liczby żołnierzy w populacji generalnej)”7. Obliczone wartości prezentuje wykres 3.
Wykres 3. Wartości wskaźnika militaryzacji Mołdawii, Rosji, Rumuni i Ukrainy

2,5
2
1,5

1
0,5
0
1995

RUS
2,039

UKR
1,13

ROU
1,876

MDA
0,666

2008

1,44

0,783

0,694

0,35

2010

1,557

0,873

0,667

0,238

2015

2,035

0,796
2015

0,264

1995

1,739
2008

2010

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników zawartych w tabelach 2 i 3.

Współczynnik militaryzacji w przypadku dwóch państw tj. Rosji i Ukrainy, prezentuje się zdecydowanie powyżej wartości „1”. Wartość Rosji w 2015
roku wróciła do wielkości z roku 1995 pomimo jej obniżenia w 2008 roku. Dla
Ukrainy wartość 1,739 jest zdecydowanie za duża i świadczy o przewartościowaniu jej możliwości. Wydaje się to być spowodowane mobilizacją sił w wyniku ataków ze strony separatystów wspieranych przez Rosję. Mołdawia w tym
zestawieniu wypada również wyjątkowo niekorzystnie. Wydaje się jednak, że
nie wykorzystuje pełni swoich możliwości wynikających z mocy ogólnej. Moł7

Ibidem.
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dawia utrzymuje kurs małego militaryzowania kraju pomimo dość trudnego dla
niej sąsiedztwa i sytuacji geopolitycznej.
Mobilność ogólna, na którą wpływ ma rozwój gospodarki oraz rosnąca militaryzacja państwa, kształtowana jest w postaci alokacji zasobów pomiędzy
sektorem cywilnym a obronnym. M. Sułek uważa, że „można wpływać na
czynnik demograficzny (poprzez oddziaływanie na rozrodczość, migracje,
rozmieszczenie przestrzenne ludności, szkolenie obronne)” 8. Na mobilność
pozytywnie wpływa wielkość państwa badanego. Mobilność ogólną według
poniższej zależności:
𝑓𝑜 =

𝐷0,652
𝐿0,217 × 𝑝0,217

Mobilność wojskowa to inaczej iloczyn mobilności ogólnej i wskaźnika
militaryzacji. Według M. Sułka jest „wielkością bezwymiarową, analogiem
fizycznym wskaźnika mobilności obronnej (wojskowej) jest również przewodność właściwa. Jest to wskaźnik poziomu obronnego zorganizowania społeczeństwa”9. Obliczamy ją według zależności:
𝑓𝑤 = 𝑓𝑜 × 𝑞
Żywotność ogólna to miara pochodna, która determinowana jest przez
czynniki jakościowe i ilościowe. M. Sułek definiuje ją w następujący sposób
„charakteryzuje ekonomiczno-militarne i demograficzne nasycenie czynnika
czasoprzestrzennego”10. Wskaźnik ten skojarzony jest z gęstością materii. Według M. Sułka „analogiem fizycznym żywotności jest gęstość mocy – odpowiada on na pytanie, jak wielka moc przypada na jednostkę objętości” 11. „Im
wskaźnik ten jest większy, tym trudniej przeciwnikowi przez niego przeniknąć”12. Elementy, który pozytywnie wpływają na żywotność to ogólna liczba
populacji oraz wielkość PKB. Zależność tę zapisujemy w następujący sposób:
𝑧𝑜 =

8

𝐷0,652 × 𝐿0,217
𝑝0,217

M. Suł ek, Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Kielce 2001, s. 108
R. Bi a ł oskór ski , R. Kobr yń ski , M. Suł ek , op. cit., s. 100
10
M. Suł ek, Podstawy potęgonomii. op. cit., s. 108
11
R. Bi a ł oskór ski , R. Kobr yń ski , M. Suł ek , op. cit., s. 105
12
M. Suł ek, Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Kielce 2001, s. 108
9
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Ostatnią miarą pochodną jest żywotność wojskowa, która jest iloczynem
żywotności ogólnej i gotowości. Definiujemy ją w następujący sposób:
„wskaźnik żywotności wojskowej jest miarą trudności prowadzenia działań
wojennych, zdobywania terenu i poruszania się wojsk przeciwnika” 13. Można
również nazwać ją możliwością przeciwstawienia ewentualnemu agresorowi na
własnym terytorium. Zależność obliczamy według wzoru:
𝑧𝑤 = 𝑧𝑜 × 𝑞
Obliczone miary pochodne Mołdawii zestawiono na wykresie 4.
Wykres 4. Miary pochodne Mołdawii w latach 1995-2015
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych użytych do obliczeń w tabelach 2 i 3.

Wyznaczone miary pochodne Mołdawii wykazały obniżoną mobilność
ogólną (świadczącą o poziomie zorganizowania społeczeństwa) oraz obniżony
wskaźnik mobilności obronnej.
Żywotność ogólna i wojskowa Mołdawii są na bardzo niskim poziomie.
Oznacza to, że przeniknięcie agresora wydaje się być stosunkowo łatwe. Całościowy współczynnik militaryzacji wynikający z możliwości mocy ogólnej był
najniższy z wszystkich porównanych państw. Miary pochodne dla państw sąsiedzkich Mołdawii, oraz Rosji zawiera tabela 4
13

M. Suł ek, op. cit., s. 109
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0,69

UKR
1,13
0,87
1,73

0,78

RUS
2,03
1,55
2,03

1,44

2010

RUS

MOBILŻYWOTNOŚĆ
NOŚĆ
WOJSKOWA OGÓLNA

MILIMOBILTARYZACJA NOŚĆ
OGÓLNA

2015

2008

1995

ROK

Tabela 4. Miary pochodne państw sąsiedzkich Mołdawii w latach 1995-2015

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych użytych do obliczeń w tabelach 2 i 3.

Określenie aspiracji politycznych państw
Badanie to ma na celu porównanie dwóch rankingów wyznaczonych za
pomocą modelu Sułka, tj. potęgi ogólnej i militarnej, oraz wykazaniu różnic
pozycji państw. Porównane zostały wobec tego czynniki ekonomicznodemograficzne oraz ekonomiczno-wojskowe. Przewaga czynników potęgi
ogólnej nad militarnymi świadczy o niedoborze aspiracji, w przeciwnym razie
mówimy o ich nadmiarze. O neutralności aspiracji świadczy położenie na tych
samych pozycjach obu rankingów. Porównanie rankingów odbywa się nie na
podstawie bezpośrednich wyników uzyskanych w obliczeniach, ale za pomocą
poniżej przedstawionego sposobu.
Obliczenie charakteru aspiracji politycznych państw sąsiedzkich Mołdawii
zaczniemy od przypomnienia formuły na potęgę ogólną czyli:
𝑃𝑜 = 𝐷0,652 × 𝐿0,217 × 𝑝0,109
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Po podstawieniu do modelu danych Mołdawii za lata 2015 otrzymujemy
zapis:
207113927 = 2517554,397 × 26,39420252 × 3,116893013 Mołdawia
1175902932768,03 = 1105249240 × 138,3381954 × 7,690757939 Świat
Po zestawieniu otrzymanych wyników Mołdawii z światem wartości te
przyjmą następującą postać:
0,000176132 = 0,002277816 × 0,190794758 × 0,405277742
Następnie obie strony równania zostały zlogarytmowane za pomocą logarytmów naturalnych czyli:
-8,6 443 = -6,0 845 -1,6 566 -0,9 032
Pozostaje podzielić elementy równania z prawej strony przez lewą. Wynik
przedstawia się następująco:
1 = 0,7038742293 + 0,1916407344 + 0,1044850363
Dla powyższego równania przyjmujemy następujący zapis:
1 = VD + VL + Vp
gdzie:
VD – to udział logarytmu wielkości PKB 1
VL – to udział logarytmu populacji kraju w 1
Vp – to udział logarytmu powierzchni w 1
Przedmiotem analizy staną się VD + VL, czyli 0,7038742293 +
0,1916407344 = 0,8955149637
W podobny sposób liczymy potęgę militarną, przy czym interesować nas
będą czynniki VW oraz VS, którą są odpowiednio udziałami logarytmów w wydatkach wojskowych oraz stanów liczebnych żołnierzy służby czynnej. Uzyskane
wartości zestawiamy w tabelach gdzie dokonujemy porównania. Jak podkreśla
M. Sułek „powyższa ocena ma charakter formalny i nie musi oznaczać agresywności czy szczególnych ambicji państw”14 Klasyfikacja państw opiera się na kolejności, wobec czego wartości liczbowe nie są takie same dla wszystkich państw. „Jest to analogia do kolejności zawodników, biorących udział w wyścigu, w
14

R. Bi a ł oskór ski , R. Kobr yń ski , M. Suł ek , op. cit., s. 130.

S t r o n a | 81

końcowej klasyfikacji – różnice miejsc nie pokazują różnic czasu”15. Uzyskane
wyniki dla poszczególnych okresów prezentuje tabela 5.
Tabela 5. Aspiracje polityczno-militarne Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Rumuni w
latach 1995-2015
Aspiracje polityczno-militarne w roku 1995
Lp Państwo VD+VL Państwo VW+VS Nadmiar Neutralny
1 MDA
0,704
ROU
0,889
ROU +1
2 ROU
0,823
UKR
0,899
UKR +2
3 RUS
0,854
MDA
0,91
4 UKR
0,878
RUS
0,926
Aspiracje polityczno-militarne w roku 2008
1 ROU
0,889
ROU
0,877
ROU 0
2 MDA
0,897
UKR
0,896
UKR +1
3 UKR
0,898
MDA
0,902
4 RUS
0,941
ROU
0,928
RUS 0
Aspiracje polityczno-militarne w roku 2010
1 UKR
0,855
ROU
0,837
ROU +1
2 ROU
0,877
UKR
0,896
3 MDA
0,893
MDA
0,906
MDA 0
4 RUS
0,933
RUS
0,925
RUS 0
Aspiracje polityczno-militarne w roku 2015
1 ROU
0,882
ROU
0,886
ROU 0
2 MDA
0,895
UKR
0,892
UKT +1
3 UKR
0,902
MDA
0,909
4 RUS
0,938
RUS
0,923
RUS 0

Niedobór

MDA -2
RUS -1

MDA -1

UKR -1

MDA -1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych użytych do obliczeń w tabelach 2 i 3.

Wielowymiarowy sposób na obliczenie kategorii wojskowych
Obliczanie wielkości kategorii wojskowych w dzisiejszych czasach wydaje
się być ważnym powodem do realnego porównania sił militarnych. Zwłaszcza
15

Ibidem.
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jeśli rozwiniemy obliczenia poza standardowe obliczanie potencjału rażenia.
Podstawą obliczeń ładunku rażenia, siły wojskowej oraz potencjału wojskowego stały się formuły obliczania potęgi ogólnej i militarnej.
Zebrane nakłady na poniesione wydatki wojskowe należy zdyskontować.
Jako metodę obliczeń użyto Net Present Value (NPV). Sprzęt wojskowy jak
wszystko ulega starzeniu czy po prostu zużyciu. W niniejszym artykule przyjęto 15-letni okres poniesionych nakładów na wojsko. Osobną kwestią pozostaje
wybór wielkości stopy dyskontowej. Na potrzeby artykułu przyjęto 10% stopę.
Wydaje się, że wielkość stopy dyskontowej może stanowić otwarte pole do
dyskusji. Problematyka metodologii obliczeń skupia się również wobec zagadnienia samej kwoty środków przeznaczanych na siły zbrojne. Końcowy wynik
obliczeń dla 15-letniego okresu określa wielkość ładunku rażenia państwa na
podstawie wszystkich środków wojskowych, co w praktyce nie jest już tak
oczywiste. M. Sułek sugeruje, że „należałoby brać pod uwagę wyłącznie tę
część wydatków, którą przeznacza się na zakup uzbrojenia” 16. Niestety w praktyce, dane szczegółowe nie są ogólnie dostępne. Do obliczenia użyjemy wzoru:
𝑊

𝑛𝑡
𝑊𝑧𝑡 = (1+𝑑)
𝑡

gdzie:
𝑊𝑧𝑡 - zdyskontowane wydatki na siły zbrojne w danym roku
𝑊𝑛𝑡 - nominalne wydatki w danym roku
d – stopa dyskontowa podana w ułamku dziesiętnym
t – rok odniesienia
Zebrane wydatki na cele wojskowe, oraz ich odpowiedniki w postaci przeliczonej wartości za pomocą NPV, przedstawia tabela 6.

16

Rok

Świat

NPV

RUS

NPV

UKR

NPV

ROU

NPV

MDA

NPV

2002 2001

12300 11559
08
97

32381 27673
0
6

34530 31171

9093 7463

1629 1532

367

2272 2285

547

429

598

18,0 15,3

4,74 3,66

Tabela 6. Wydatki na zbrojenia oraz ich zdyskontowane wartość w latach
1995-2015

M. Suł ek, Wielowymiarowy sposób szacowania podstawowych kategorii wojskowych,
<http://geopolityka.net/wielowymiarowy-sposob-szacowania-podstawowych-kategoriiwojskowych-panstw/> (28.04.2017)

647

545

803

679

22,81 18,93 15,5 13,72 11,29 13,44 16,89 12,51 9,99 7,15 5,58 5,68

23,1 27,6 25,2 22,7 22,1 20,0 26,2 36,2 29,5 25,9 20,4 17,5 19,6

182,8 21
9

349

19246 2255 2224 2021 1682 1421 1284 1267 1355 1117 1059 934

37394 2481 2691 2463 2289 2353 2274 2469 2904 2635 2748 2666 2520 2344

23082 3293 3333 2486 2125 1726 1707 1543 1531 1423 1064 863

41817 3622 4033 3309 3111 2779 3024 3006 3282 3355 2760 2461 2032 1882

63289 60383 69998 59376 51475 40385 34399 30651 26560 21974 18351 15075 12059 10486
1

83032 66421 84697 79030 75364 65040 60940 59730 56933 51814 47601 43010 37847 36200
8

12385 14863 14485 13130 12135 11032 10006 89460 76289 65680 57624 50754 44260 37926
938 50
34
65
98
23
60
7
0
3
9
2
3
8

23416 16349 17527 17476 17768 17767 17727 17433 16353 15487 14946 14480 13890 13093
215 85
26
90
29
51
30
35
23
08
41
78
77
37

suma 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
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Źródło: Dane Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI)
<https://www.sipri.org/databases/milex>, (01.06.2017) oraz obliczenia własne.

W celu obliczenia jednej z możliwości siły wojskowej tj. ładunku rażenia
obliczone wcześniej zdyskontowane wydatki na cele wojskowe podstawiamy
do następującego wzoru:
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𝑘=15

𝐿𝑅 = ∑ 𝑊𝑧𝑡 0,652
𝑡=1

gdzie:
LR- ładunek rażenia
𝑊𝑧𝑡 - zdyskontowane wydatki wojskowe
Obliczamy ładunek rażenia dla świata na podstawie sumy zdyskontowanych wydatków na cele wojskowe:
𝑘=15

𝐿𝑅 = ∑ 123859380,652 = 42129,823
𝑡=1

Pozostałe obliczone wartości dla poszczególnych państw zawiera tabela 7.
Tabela 7. Składowe do obliczenia ładunku rażenia
Państwo

RUS

UKR

ROU

MDA

NPV

632891

23082

19246

182,89

𝑊𝑧𝑡

6059,91

699,607

621,426

29,850

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych podanych w tabelach 2 i 3.

Uzyskane wyniki odnosimy do wyniku całego świata w następujący sposób: (632891/42129,823) × 100 = 54,55773735 gdzie uzyskany wynik to 𝑊𝑧𝑡
dla Rosji. Pozostałe wartości 𝑊𝑧𝑡 dla pozostałych państw prezentuje tabela 8.
Tabela 8. Wartości ładunku rażenia
RUS
14,3839051

UKR
1,66059848

ROU
1,47502829

MDA
0,07085299

Źródło: Obliczenia własne.

Do obliczenia siły wojskowej potrzebne są wartości ładunków rażenia oraz
stany liczebne sił zbrojnych dla roku 2015. Siła wojskowa to rozwinięcie zdyskontowanych wydatków na siły zbrojne oraz możliwości bojowe (ludzkie) żoł-
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nierzy. Celowe jest użycie wielkości uwzględniającej liczbę żołnierzy służby
czynnej a nie stany osobowe całego personelu wojskowego czy rezerw wojskowych.
Do obliczenia tej siły użyjemy następującego wzoru:
𝑘=15

𝑆𝑊 = ∑ 𝑊𝑧𝑡0,652 × 𝑆 0,217
𝑡=1

gdzie:
SW- siła wojskowa
S- liczba żołnierzy sił zbrojnych służby czynnej.
Parametr S dla roku 2015 dla wybranych państw zawiera tabela 9.
Tabela 9. Składowe do obliczenia siły wojskowej oraz ich wartość
Jednostka

Świat

RUS

UKR

ROU

MDA

S

18994

845

250

71

5

𝑆 0,217

8,481

4,316

3,314

2,521

1,418

357303,0

62,080

5,503

3,718

0,100

SW

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych podanych w tabelach 2 i 3.

Potencjał wojskowy to zdolność państwa do prowadzenia działań wojskowych wyrażony poprzez całkowitą ilość sił zbrojnych, dostępnej infrastruktury
militarnej oraz całego państwa. Zależność tą możemy obliczyć z poniższego
wzoru:
𝑘=15

𝑃𝑊 = ∑ 𝑊𝑧𝑡0,652 × 𝑠 0,217 × 𝑝0,109
𝑡=1

gdzie:
p – powierzchnia kraju.
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Poszczególne czynniki oraz wyliczone wartości potencjału wojskowego
zawiera tabela 10.
Tabela 10. Składowe do obliczenia potencjału wojskowego
Jednostka
p
p0,109
PW

świat

RUS

UKR

ROU

MDA

13432513
0,2

17098250

603550

238390

33850

7,6907

6,143

4,266

3,855

3,116

2747931

381,37

23,48

14,33

0,313

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych podanych w tabelach 2 i 3.

Analiza wielowymiarowa kategorii wojskowych wykazała bardzo niskie
możliwości militarne Mołdawii. Wyniki Mołdawii zostały zestawione z wynikami Rumunii z powodu jej najniższych wartości kategorii wojskowych badanych krajów. Porównywanie Mołdawii z Rosją i Ukrainą nie miałoby sensu z
powodu jej niskich wartości militarnych. Niemniej nietrudno zauważyć ogromne dysproporcje. Bardzo niskie nakłady przeznaczane na siły wojskowe w
okresie 15 lat, były bezpośrednim powodem uzyskanej niskiej wartości ładunku
rażenia. Wartość ta wyniosła 4,80% ładunku Rumunii. Siła wojskowa będąca
kompilacją ładunku wojskowego z czynnikiem ludzkim ( żołnierze sił zbrojnych), wypadła równie źle, co ładunek rażenia i wyniosła 2,68% w relacji do
Rumunii. Potencjał wojskowy to zaledwie 2,18% w stosunku do Rumunii.
Mołdawia, jako państwo, pozostaje właściwie bez obrony militarnej.
Global Peace Index
Wskaźnik globalnego indeksu pokoju (Global Peace Index – GPI) jest
opracowywany przez Institute for Economics and Peace na podstawie 23 czynników. Badają one trzy główne zagadnienia takie jak poziom militaryzacji kraju, stan bezpieczeństwa społecznego oraz wymiar kryzysów wewnętrznych i
zewnętrznych danego państwa. Metoda ta ma jednak swoje wady, jak każde
ujęcie rankingowe. Jak podkreśla Przemysław Żurawski vel Grajewski „można
mieć wątpliwości co do zdolności opisania tak skomplikowanego zjawiska, jak
wojna na podstawie metodologii wzorowanej na naukach ścisłych, niemniej
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otrzymane rezultaty warte są poznania” 17. Zakres zmian w indeksie w latach
2008-2015 prezentuje wykres 5.
Wykres 5. Wskaźnik GPI dla Mołdawii, Rosji, Rumunii oraz Ukrainy w latach
2008-2015
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Źródło: Dane Institute for Economics and Peace,
<http://static.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-index>,
(01.06.2017).

Mołdawia charakteryzuje się podwyższonymi czynnikami politycznej niestabilności oraz złymi relacjami z sąsiadującymi krajami. W ujęciu długookresowym
jej indeks GPI spada. Federacja Rosyjska cechuje się wysoce podwyższonymi
czynnikami w zakresie relacji sąsiedzkich, posiadaniu broni nuklearnej, wysokiemu procentowi osadzonych w więzieniach. Państwo to również eksportuje dużo
broni, co jest negatywnie oceniane w rankingu. Indeks GPI tego kraju jest zwyczajowo wysoki w całym okresie badawczym. Ukraina i jej indeks gwałtownie wzrosły po roku 2013, co jest uzasadnione przemianami politycznymi w tym kraju.
Podwyższone czynniki to wewnętrzne konflikty, demonstracje, złe relacje z krajami sąsiedzkimi oraz liczba zmarłych w wewnętrznych konfliktach. Rumunia w
tym zestawieniu wypada najkorzystniej. Podwyższone czynniki to demonstracje
oraz dostęp do broni. Kraj ten utrzymuje stabilne oceny przez cały okres.
Zakończenie
Mołdawia to stosunkowo niewielki kraj pod względem demograficznym i
terytorialnym. Jest on jednym z najbiedniejszych państw europejskich. Jego
17

P. Żur a wski vel Gr a je wski , Bezpieczeństwo międzynarodowe wymiar militarny,
Warszawa 2012, s. 75.
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geopolityczne położenie sprawia, że nieustannie jest poddawany przeciąganiu
pomiędzy UE a Rosją. Zbadane obszary możliwości tego kraju pod względem
potęgometrii oraz miar pochodnych, będących jej rozwinięciem, jednoznacznie
wskazują na jego niewielkie możliwości pod względem potęgi ogólnej a co za
tym idzie militarnej. Państwa sąsiadujące z Mołdawią są pod tym względem na
znacznie lepszej pozycji. Rumunia to kraj o stosunkowo niedużej mocy ogólnej
i militarnej, lecz pozostaje członkiem UE i sojuszu NATO. Ukraina to państwo,
w którym prorosyjski separatyzm wywołał aneksję Krymu oraz konflikt redefiniujący system bezpieczeństwa na szeroką skalę. Sytuacja ta spowodowała
obniżenie mocy ogólnej Ukrainy przez spadek PKB. Moc militarna tego państwa jest utrzymywana mimo to na dwukrotnie wyższym poziomie niż w Rumuni, która za to jest w lepszej sytuacji pod względem mocy ogólnej. Silna
militarnie Rosja wobec ewentualnej próby przeciągnięcia Mołdawii w stronę
europejską może wywołać w tym kraju ruchy separatystyczne o podobnym
charakterze jak na Ukrainie. Jakiekolwiek działania w tym zakresie powinny
być nacechowane duża ostrożnością ze strony decydentów samej Mołdawii, a
także przedstawicieli UE czy ewentualnie NATO. Wskazania rankingu GPI
wskazują na istotne zagrożenie przez konflikt na Ukrainie. Sam wskaźnik GPI
dla samej Mołdawii rokuje korzystnie ze względu na jego tendencje spadkowe.
Jednakże wartości wykazane przez wielowymiarową analizę kategorii wojskowych nie pozostawiają złudzeń o braku możliwości militarnych tego kraju.
Badania, jakie przeprowadzono na potrzeby artykułu, pozostają w metodologii
ilościowej. Do pełni zobrazowania potrzebne są również eksperckie analizy
jakościowe, co zawsze powinno być zaleceniem przy odczytywaniu uzyskanych wyników.
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 Sułek M., Wielowymiarowy sposób szacowania podstawowych kategorii wojskowych, <http://geopolityka.net/wielowymiarowy-sposobszacowania-podstawowych-kategorii-wojskowych-panstw/>
(01.06.2017)
 The World Bank, <http://data.worldbank.org/>, (01.06.2017)
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Przem ysław Ł ukasik
Polska
POMIĘDZY POMOSTEM A POLEM BITEWNYM MIEJSCE MOŁDAWII W POLITYCE ZAGRANICZNEJ
STANÓW ZJEDNOCZONYCH
(BETWEEN BRIDGE AND BATTLEGROUND –
MOLDOVA IN U.S. FOREIGN POLICY)
Streszczenie:
Mołdawia w Europie stała się przedmiotem bardziej intensywnego zainteresowania polityków oraz politologów za sprawą wydarzeń na Krymie oraz
wschodniej Ukrainie. Rozwój wypadków politycznych uczynił z zapomnianego
kraju, który boryka się z biedą, korupcją, nielegalnym handlem bronią, narkotykami i ludźmi1, ważny „zawias” w geopolitycznych scenariuszach mocarstw.
Wpływy Moskwy w Mołdawii, w myśl analizy George’a Friedmana 2, stanowią
dobry punkt wyjścia dla rosyjskiej polityki imperialnej, oddziałującej na południowo-wschodnią Europę i Bałkany. Umocnienie się wpływów Zachodu i USA
w Mołdawii, z drugiej strony, zagrażałoby rosyjskiej obecności na Krymie i nad
Morzem Czarnym w ogóle. Mołdawia pojawia się na geopolitycznej szachownicy, nie jako najważniejsza, lecz jako znacząca figura, od której decyzji sporo
zależy. Przedmiotem tekstu jest analiza stosunków amerykańsko-mołdawskich
na tle ostatniego ćwierćwiecza (1991-2016), ze szczególnym uwzględnieniem
ostatnich lat. Autor pragnie przedstawić motywacje, problemy i wyzwania jakie
stają przed tymi bilateralnymi relacjami oraz możliwe scenariusze rozwoju
wypadków.

1

„Moldova is primarily a source country for men, women, and children subjected to sex
trafficking and forced labor”. Trafficking in Persons Report 2016,
<https://www.state.gov/documents/organization/258880.pdf>, (08.02.2017); „Widespread
corruption continued to be the most significant human rights problem”> (08.02.2017),
Country Reports on Human Rights Practices for 2015, Moldova,
<https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper/>, (08.02.2017).
2
G. Fri edm an , Borderlands: First Moves in Romania,
<https://www.stratfor.com/weekly/borderlands-first-moves-romania> (08.02.2017).
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Summary:
Moldova in Europe has become a subject of intense interest of politicians and
political scientists due to the events in the Crimea and eastern Ukraine. The
development of political events made this forgotten country, which is struggling
with poverty, corruption, trafficking in arms, drugs and human beings, important "hinge" in the geopolitical scenarios of powers. Moscow's influence in
Moldova, according to the analysis is a good starting point for the Russian
imperial policy for south-eastern Europe and the Balkans. The strengthening of
the influence of the West and the US in Moldova, on the other hand, would
threaten the Russian presence in the Crimea and the Black Sea in general.
Moldova appears on the geopolitical chessboard as a significant figure. The
subject of the text is the analysis of US-Moldovan in the last quarter century.
The author want to present motivations, problems and challenges faced to these
bilateral relations.
Słowa kluczowe:
Mołdawia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Rosja, geopolityka
Keywords:
Moldova, United States of America, Russian Federation, geopolitics
Od ponad dwóch dekad, spór o Naddniestrze zagrażał bezpieczeństwu Mołdawii
i stabilności Europy Wschodniej. Ale jeśli Stany Zjednoczone i Rosja
są w stanie stworzyć nowe relacje, bardziej koncentrujące się
na współpracy niż na konfrontacji, mogą one pomóc konstruktywne
wspierać działania w celu rozwiązania impasu secesyjnego
nie tylko w Naddniestrzu, ale także konfliktów terytorialnych
na Krymie na Ukrainie, w Osetii Południowej i Abchazji w Gruzji.
Vlad Plahotniuc, przywódca Demokratycznej Partii Mołdawii,

Brama Europy
Pierwsze informacje o Księstwie Mołdawskim, zwanym też Hospodarstwem Mołdawskim, sięgają XIII wieku 3. Mołdawia już w średniowieczu była
jedna z kilku bram prowadzących z Azji do Europy. Przez to czarnomorskie
księstwo wiodły ważne szlaki handlowe: Droga Mołdawska, wiodąca z Kołomyi przez Suczawę na Bałkany, oraz Droga Tatarska, prowadząca na Krym i w
głąb środkowej Azji. Hospodarowie mołdawscy wyswobodzili się spod zależ3

J. Dem el , Historia Rumunii, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986.
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ności od Korony Św. Stefana (Węgrów) w XIV wieku. Lawirowanie między
ościennymi mocarstwami: Węgrami, Polską i Turcją stało się istotą mołdawskiej polityki zagranicznej. Ingerencję sąsiednich potęg ułatwiał niejasny sposób następstwa tron Mołdawii: hospodarem mógł zostać każdy z męskich potomków dynastii, w tym książęcy bastardzi. Sytuacje wykorzystywały stronnictwa polityczne, które zawdzięczały swe pozycje zagranicznym powiązaniom.
Rywalizacja silniejszych sąsiadów o wpływy w Mołdawii pozwalała jednak
hospodarom na wolty polityczne. Formalnie podporządkowani, prowadzili suwerenną politykę wewnętrzną i aktywną politykę zagraniczną. Sukcesem najwybitniejszych władców Mołdawii, jak żyjących na przełomie XV i XVI wieku
Stefanowi Wielkiemu i Piotrowi Rareszowi, było stworzenie naddunajskiego
państwa rozciągającego się od Karpat po rzekę Prut. Państwa, które wbrew
inkorporacyjnym zakusom sąsiadów, przetrwało do XIX wieku. Wtedy to
wschodnia cześć Mołdawii, która leżała między Prutem a Dniestrem została
wcielona do Rosji jako Besarabia, zaś zachodnia weszła w skład powołanego
wówczas państwa rumuńskiego. Nazwa Mołdawii jako niezależnego bytu państwowego pojawiła się na nowo na mapach Europy ponad ćwierć wieku temu w
1991 roku (stanowi ona 2/3 obszaru dawnej Besarabii).
Państwo z przypadku - geopolityka Mołdawii
Największy wpływ na geopolitykę współczesnej Mołdawii, nie licząc ostatecznego ćwierćwiecza formalnej niezależności, jest trwający ponad 200 lat
okres zależności od Rosji. Rumunia, która powstała w wyniku połączenia księstw: Wołoszczyzny oraz zachodniej Mołdawii, kontrolowała również jej
wschodnią cześć, czyli Besarabię tylko przez krótki okres dwudziestolecia międzywojennego. Zmiany terytorialne ostatnich dwóch wieków położyły się cieniem na współczesnym obliczu państwa mołdawskiego, które jest w dużej mierze tworem sztucznym. Obecne granice państwa mołdawskiego pokrywają się
w niespełna ½ z granicami historycznego terytorium Hospodarstwa. Mołdawia
nie ma własnego języka, większość jej mieszkańców posługuje się rumuńskim
(chociaż według oficjalnych statystyk po „mołdawsku” mówi 58,8 % społeczeństwa)4. Następnym w kolejności językiem Mołdawii jest rosyjski, którym
posługuje się 16% populacji państwa. Flaga Mołdawii wzorowana jest na fladze Rumunii, podobnie jak waluta. Mołdawia językowo, kulturowo i historycznie ciąży zatem ku sąsiedniej Rumunii, która uznawana jest za sukcesora

4

CIA Factbook, Moldova, <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/geos/md.html>, (12.02.2017).
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tradycji dawnego Hospodarstwa. O Mołdawii jako niedokończonym państwie 5
świadczy jego pękniecie na 3 części: Mołdawię, Autonomiczna Gagauzję oraz
zbuntowaną prowincję Naddniestrze. Prorosyjskość Gagauzji i Naddniestrza
świadczy o geopolitycznym zakotwiczeniu interesów Moskwy w Mołdawii.
Obecność Gagauzów w Mołdawii to efekt kilku wieków zależności Hospodarstwa od Imperium Osmańskiego6. Najpopularniejsze teorie w Mołdawii wywodzą Gagauzów od tureckiego plemienia Uzów (Oguzów), którzy w średniowieczu schrystianizowani przez Rusinów mieli przesiedlić się na Bałkany. W XIX
wieku wrócili na obszar Mołdawii. Po ogłoszeniu niepodległości Mołdawii
Gagauzja wywalczyła sobie w 1994 roku statut autonomiczny (po raz pierwszy
Gagauzi zostali w nim nazwani narodem). Obecnie liczba członków tej grupy
etnicznej szacowana jest na 220 tys. Gagauzja (Gaugaz Yeri) leży w południowej część Mołdawii i stanowi 5,4% powierzchni państwa. Autonomia posiada
przewodniczącego czyli gubernatora oraz parlament lokalny, w którego gestii
pozostają kwestie: szkolnictwa, kultury, budżetu lokalnego, polityki społecznej
oraz administracji. Władze Autonomii, czyli Komitet Wykonawczy z premierem mają prawo do zaskarżania w mołdawskim Sądzie Konstytucyjnym ustaw,
które są sprzeczne ze statusem Gagauzji. Statut Autonomii, który został uchylony w trakcie nowelizacji konstytucji Mołdawii w 2003 roku dawał Gagauzji
prawo do secesji w przypadku zjednoczenia Mołdawii i Rumunii. Obecne władze w Mołdawii uzależniają proces integracji ze strukturami unijnymi od zgody
mieszkańców Gagauzji i Naddniestrza. Władze Gagauzji, wbrew zakazowi,
przyjmują zagranicznych dyplomatów i starają się tworzyć swoje przedstawicielstwa z państwami gdzie żyją przedstawiciele tego narodu, np. na Ukrainie.
Gagauzi, którzy w czasach sowieckich zostali poddani intensywnej rusyfikacji,
prezentują postawę promoskiewską i popierają ambicje separatystyczne Naddniestrza.
Naddniestrze to zbuntowana prowincja Mołdawii, która stanowi 12% terytorium całego państwa i zamieszkiwana jest przez 17% z tego 3,5 milionowego
kraju7. Nie jest ono częścią historycznego Hospodarstwa Mołdawii. Tym, co
decyduje o jego znaczeniu jest skoncentrowanie na tym terenie 80% produkcji
przemysłowej całego kraju. Skład narodowościowy tego obszaru przedstawia
się w sposób następujący: 39% to Mołdawianie, 28% Ukraińcy, Rosjanie 23%,
inni 10%.

5

K. Ca ł us, Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości, „Prace OSW”,
12/2016,
<https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_59_pl_25_lat_moldawskiej_net.pdf>,
(15.02.2017).
6
J. Ha t ł a s, Gagauzja i Gagauzi. Historia oraz współczesność, Poznań 2009, ss. 22-25.
7
J. Sol a k, Mołdawia. Republika na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny i
geopolityczny wymiar „zamrożonego konfliktu” o Naddniestrze, Toruń 2009, ss. 16-84.
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Naddniestrze wbrew ambicjom separatystycznym podsycanym przez Rosję, nie jest uznawane przez większość społeczności międzynarodowej. Mieszkańcy Naddniestrza nie są ludem w rozumieniu etnicznym (świadomość etniczna, poczucie odrębności). Separatyzmowi nie towarzyszyły naruszenia języka, kultury lub praw człowieka mieszkańców prowincji przez władze centralne w Kiszyniowie. Brak również długotrwałego, krwawego konfliktu, który
uzasadniałby secesje jako jedyny sposób jego rozwiązania. Zbuntowana prowincja ma jednak większość atrybutów samodzielnego państwa: terytorium,
ludność, ustawę zasadniczą, władzę ustawodawczą, wykonawczą, armię, system gospodarczy. Czynnikiem państwotwórczym jest rusofilstwo mieszkańców, którzy w referendach organizowanych w latach 90-tych XX wieku kilkukrotnie wypowiadali się za połączeniem z Rosją lub niezależnością oraz obecnością rosyjskich wojsk. Naddniestrze nawiązało kontakty dyplomatyczne z
innymi separatystycznymi i nieuznawanymi republikami tzn. Abchazją, Osetią
Południową i Górskim Karabachem. W celu dążenie do uznania międzynarodowego powołały one w 2006 roku Wspólnotę na rzecz Demokracji i Praw
Narodów8.
Rosja poprzez dostawy gazu i finansowanie przedsiębiorstw w Naddniestrzu kontroluje większościowe pakiety spółek energetycznych, informacyjnych
i zbrojeniowych. Brak granicy celnej między Mołdawia a zbuntowaną prowincją sprawia że nielegalne narkotyki, broń czy alkohol trafiają z Naddniestrza do
Europy. Problem zbuntowanej prowincji, jak uważają analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich, jeszcze długo będzie nierozwiązany. Mołdawia odmawia
realizacji rosyjskiego planu rozwiązania konfliktu, czyli memorandum Kozaka
z 2003 roku9, który zakłada przyznaniu Naddniestrzu prawa veta wobec decyzji
w polityce zagranicznej oraz zgodę Kiszyniowa na stacjonowanie wojsk Rosji.
Ogłoszenie pełnej niepodległości Naddniestrza nie jest również na rękę ani

8

M. Kosi en kowski , Wspólnota na rzecz Demokracji i Praw Narodów – geneza, ustrój i
funkcjonowanie,
<https://www.academia.edu/1851434/Wsp%C3%B3lnota_na_rzecz_Demokracji_i_Praw_
Narod%C3%B3w_geneza_ustr%C3%B3j_i_funkcjonowanie_The_Origin_Organizational_
System_and_Activity_of_the_Community_for_Democracy_and_Rights_of_Nations>,
(11.02.2017).
9
„Memorandum Kozaka” – rosyjska propozycja rozwiązania problemu Naddniestrza z
2003 roku, którego istotą była „asymetryczna federalizacja” Mołdawii. Polegała ona na
maksymalizacji wpływu Naddniestrza na politykę władz federalnych i minimalizująca
wpływ władz federalnych na Naddniestrze. W. Rodki e wi c z , W. Kon oń cz uk , Strategia
Rosji w Mołdawii: kontynuacja czy zmiana?, „Komentarze OSW”, numer 74, 2012,
<https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2012-04-19/strategia-rosji-wmoldawii-kontynuacja-czy-zmiana>, (12.02.2017).
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władzom Mołdawii, ani Moskwie, która straciłaby możliwość oddziaływania na
sytuację w tym kraju.
USA-Mołdawia: okazjonalne gesty, ale bez ciągłości
Po zakończeniu Zimnej Wojny i rozpadzie ZSRR cele amerykańskiej polityki zagranicznej wobec państw strefy postsowieckiej były umiarkowane. Fundamentalnymi kwestiami dla Stanów Zjednoczonych były kontrola i neutralizacja zagrożeń związanych z sowieckim arsenałem atomowym oraz reformy demokratyczno-gospodarcze i integracja Rosji z Zachodem10. Wobec byłych republik sowieckich celem USA było, zapobieganie wejściu ludzkich, naturalnych i materialnych zasobów regionu w ręce państwa, którego wartości i interesy byłyby wrogie do tych reprezentowanych przez Waszyngton. Amerykanie
byli gotowi do zaakceptowania powrotu niektórych byłych republik do strefy
wpływów Rosji. Pomimo braku nowego planu Marshalla oraz negatywnych
skutków transformacji Amerykanie dostrzegali potrzebę budowania otwartości
i współpracy z tymi państwami.
Na przestrzeni ćwierćwiecza politykę USA w stosunku do Mołdawii miało
cechować, jak oceniał Vladimir Socor z Jamestown Foundation, „dobre intencje i kiepska realizacja”, względnie „okazjonalne gesty bez ciągłości” 11. Pierwszym amerykańskim reprezentantem wysokiego szczebla, który odwiedził
Mołdawię w 1992 roku był sekretarz stanu James Baker. Okazją do wizyty było
oficjalne nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy obu krajami. W
grudniu 2002 roku w Waszyngtonie doszło do spotkania pomiędzy prezydentem Georgem W. Bushem, a jego mołdawskim odpowiednikiem Władimirem
Woroninem. Spotkanie, które miało być próbą amerykańskiej mediacji w sprawie Naddniestrza, nie przyniosło trwalszych efektów. Kolejna wizyty sekretarza stanu Josepha Bidena, miała miejsce dopiero w marcu 2011 roku. W 21.
rocznicę ogłoszenia niepodległości, w grudniu 2013 roku Mołdawię odwiedził
John Kerry. Rzadkich kontaktów politycznych nie poprawiają równie niskie
obroty handlowe pomiędzy obu państwami. W 2012 roku Stany Zjednoczone
zniosły wobec Mołdawii poprawkę Jacksona-Vanika12, która uniemożliwiała
dostęp do amerykańskiego rynku byłym republiką sowieckim. Ten polityczny
gest nie zmienił znacząco dynamiki wymiany handlowej pomiędzy obu krajami.
10

P. H. Her ber t , Considerations for US Strategy in Post-Communist Eurasia, “Parameters”, Spring 1997, ss. 22-33.
11
V. Soc or , Vice-President Biden’s Visit can Reanimate US-Moldova Relations, The
Jamestown Foundation, <https://jamestown.org/program/vice-president-bidens-visit-canreanimate-us-moldova-relations-part-one>, (12.02.2017).
12
V. N. Pr egel j, The Jackson-Vanik Amendment: A Survey, Congressional Research Service, August 1, 2005 <https://fas.org/sgp/crs/row/98-545.pdf>, (12.02.2017).
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Mołdawia to mały rynek i biedny kraj rolniczy, którego produkcja sprowadza się do przetwórstwa warzyw i owoców, sprzedaży wina i papierosów13. Nie
posiada ona również ważnych surowców naturalnych, które musi sprowadzać z
Rosji lub Ukrainy (obecnie Mołdawia jest winna rosyjskiemu Gazpromowi
ponad 6 miliardów długu z racji dostaw gazu). Kraj ponadto uzależniony jest
od przekazów finansowych wynoszących w skali roku ponad miliard dolarów,
które przesyłają do swych rodzin i bliskich w ojczyźnie grupa około miliona
Mołdawian pracujących w Europie, Rosji i innych krajach byłego bloku sowieckiego. Wielkość eksportu USA do Mołdawii wyniosła w maju 2013 5 milionów dolarów, a rok wcześniej 2,2 miliona dolarów14. Stany Zjednoczone do
maja 2013 importowały z Mołdawii dobra warte 2,7 miliona dolarów, podczas
w poprzednim roku import ten nie przekroczył 1,9 miliona dolarów. Głównymi
partnerami handlowymi Mołdawii, zarówno w eksporcie jak i imporcie są Rosjanie i Rumunii (ponad 30 % eksportu i ponad 40% importu) 15.
Pozytywnym aspektem relacji między państwami jest wsparcie Stanów
Zjednoczonych dla procesu reform demokratycznych w Mołdawii. Od 1991
roku Amerykanie przekazali na ten cel 1,4 miliarda dolarów. Dodatkowo we
wrześniu 2016 oba kraje podpisały umowę na mocy której USA przekażą 27
milionów dla wsparcia dalszego procesu demokratycznego i ekonomicznego
rozwoju naddunajskiego kraju 16. Dyplomaci amerykańscy, na co mocno naciskała strona mołdawska, stanęli na czele działającej od 1996 roku w Kiszyniowie misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, której zadaniem było monitorowanie konfliktu w Naddniestrzu. Sprawa Naddniestrza stała
się powodem amerykańsko-mołdawskiego zgrzytu dyplomatycznego. Propozycja przygotowana w 2003 roku przez Rosję i władze zbuntowanej prowincji
(tzw. Memorandum Kozaka) w toku negocjacji z misją OBWE zakładały federalizację Mołdawii-Naddniestrza, bez wycofania wojsk rosyjskich oraz ze statusem gwaranta porozumienia przyznanym Moskwie. Według Vladimira Socora z Jamestown Foundation amerykańscy dyplomacji z OBWE mieli naciskać
na władzę Mołdawii, aby te zaakceptowały porozumienie grożąc wycofaniem
13

CIA Factbook, Moldova, <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/geos/md.html>, (11.02.2017).
14
Moldova-US trade after lifting Jackson-Vanik Amendment,
<http://www.moldova.org/en/moldova-us-trade-after-lifting-jackson-vanik-amendment238003-eng/>, (12.02.2017).
15
CIA Factbook, Moldova, <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/geos/md.html> (11.02.2017).
16
C. Vl a s, Moldova and the US sign $27 million agreement to support democratic and
economic development of Moldova, <http://www.moldova.org/en/moldova-us-sign-27million-agreement-support-democratic-economic-development-moldova/> (09.02.2017).
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poparcia USA. Porozumienie zostało odrzucone przez Mołdawian ze względu
na brak zaufania do Rosji17. Do Amerykanów przylgnęła opinia aroganckiego
mocarstwa, próbującego załatwiać swoje interesy z Rosją kosztem małego państwa.
Mała Zimna Wojna
Konflikt na Ukrainę i na Krymie zdecydowanie zaktywizował politykę zagraniczną Waszyngtonu wobec Mołdawii. Znaczenie tego państwa rosło kolosalne w przypadku eskalacji konfliktu (sytuacji) na Ukrainie. Według dowódcy
NATO generała Philipa Breedlove’a, po aneksji Krymu oraz powołaniu Donieckiej Republiki Ludowej, kolejnym celem agresywnej polityki Kremla miały
być państwa bałtyckie, Azerbejdżan lub właśnie Mołdawia 18. Odwołując się do
analizy George Friedmana z Stratfor „Mała Zimna Wojna”, którą zapoczątkowała agresja na Ukrainę, wymogła na Ameryce i jej sojusznikach wprowadzenie nowej doktryny odpychania. Głównym łańcuchem oporu, wobec ewentualnych dalszych planów ekspansji rosyjskiej, mają być: Polska, Rumunia i Azerbejdżan19. Rosyjska obecność wojskowa w mołdawskim Naddniestrzu osłania,
jak podkreślała analiza Friedmana, ewentualny atak na Krym oraz pozwala
otwierać ofensywę na południowo-zachodniej granicy Ukrainy. Wizyta amerykańskich dyplomatów w Kiszyniowie oraz mołdawskich w Waszyngtonie miały służyć włączeniu Mołdawii do strategii odpychania Rosji. Prezydent Barack
Obama i wiceprezydent Joseph Biden podejmowali mołdawskiego premiera
Iurie Leanca w Białym Domu w marcu 2014 roku 20. W trakcie spotkania przyjęto zasadę dokonywania bilateralnych konsultacji periodycznie w ramach amerykańsko-mołdawskiego „Strategicznego Dialogu”. Zapowiedziano również
wznowienie prac, po 9 letnim okresie przerwy, dwustronnego komitetu ds.
współpracy gospodarczej i rozwoju. W tym samym miesiącu w stolicy Mołdawii pojawił się amerykański koordynator ds. energetycznych Carlos Pascual.
Powołana w trakcie wizyty amerykańsko-mołdawska grupa robocza ma zająć
17

Rosja na szczycie OBWE w 1999 roku zobowiązała się do wycofania swych wojsk i
sprzętu wojskowego. Rosjanie odrzucili nawet propozycję Ukrainy, która zaproponowała
władzom w Moskwie stworzenie korytarza poprzez swoje terytorium dla przeprowadzenia
akcji wycofania Rosjan.
18
Russia ready to annex Moldova, Nato commander claims,
<https://www.theguardian.com/world/2014/mar/23/russia-ukraine-annex-moldova-transdniester-nato> (09.02.2017)
19
G. Fri edm an , From Estonia to Azerbaijan: American Strategy after Ukraine,
<https://www.stratfor.com/weekly/estonia-azerbaijan-american-strategy-after-ukraine>
(09.02.2017).
20
V. Soc or , US-Moldova Relations Stronger than ever politically,
<https://jamestown.org/program/us-moldova-relations-stronger-than-everpolitically/#sthash.dL2ilrqV.dpuf> (09.02.2017).
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się stworzeniem warunków do połączenia kraju z zasobami energetycznymi
Unii Europejskiej poprzez rurociąg z Rumunii. Podobną wizytę złożyła asystentka Sekretarza Stanu Victoria Nuland, która zjawiła się w Kiszyniowie
wraz z przedstawicielami Pentagonu. W trakcie spotkań padło stwierdzenie, że
relacje amerykańsko-mołdawskie „nigdy nie były mocniejsze”21.
W maju 2014 roku w Waszyngtonie miał miejsce briefing amerykańskiej
Komisji Helsińskiej22 pod tytułem “Georgia 2008, Ukraine 2014: Is Moldova
Next?”. Przedstawiciel Mołdawii podkreślił w czasie spotkania, że jego kraj nie
akceptuje aneksji Krymu i oczekuje pokojowego rozwiązania konfliktu. Podkreślał dążenia do europejskiej integracji władz w Kiszyniowie, które z entuzjazmem przyjęły przyznanie obywatelom Mołdawii prawa do bezwizowego
poruszania się po państwach Unii. Jednocześnie wskazał, że podgrzewanie
przez Rosję negatywnych emocji przeciwko integracji w Gagauzji i Naddniestrzu, nie powstrzyma tego procesu. Mołdawski minister zdementował zarzuty
Rosji jakoby Naddniestrze było izolowane przez władzę w Kiszyniowie 23.
Strategiczne zbliżenie pomiędzy obu krajami wyrażała również Mołdawska Narodowa Strategia Obrony z 2016 roku. Dokument wśród zagrożeń wskazywał m.in. chęć rozszerzenia przez Federację Rosyjską swych wpływów poprzez środki soft power czyli dyplomację, edukację i kulturę oraz hard power
czyli presję ekonomiczną i militarną, propagandę oraz korupcję polityczną.
Dokument podkreślał rolę sojuszu strategicznego z Ukrainą oraz Rumunią,
który ma pomóc Mołdawii w procesie integracji z UE, modernizacji systemu
bezpieczeństwa oraz rozwiązanie kwestii Naddniestrza. Za głównego partnera
w sferze bezpieczeństwa uznano Stany Zjednoczone 24. Wyrazem deklarowanej
w Strategii Bezpieczeństwa militarnej współpracy USA i Mołdawii są wspólne
ćwiczenia wojskowe. We wrześniu 2016 roku na poligonie Bulboaca w Moł21

Ibidem.
Komisja do spraw Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Commission on Security
and Cooperation in Europe) znana również jako Amerykańska Komisja Helsińska (U.S.
Helsinki Commission) powstała w 1975 roku na skutek porozumień helsińskich jako niezależna agencja rządowa Stanów Zjednoczonych. Komisja składa się z przedstawicieli Izby
Reprezentantów, Senatu, Departamentów: Stanu, Obrony i Handlu. Opinia Komisji ma
wpływ na formułowanie amerykańskiej polityki wobec Organizacji Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie oraz jej państw członkowskich, <https://www.csce.gov/aboutcommission-security-and-cooperation-europe/> (09.02.2017).
23
Moldovan Minister explains implication of Ukraine crisis on Transnistrian settlement/
FULL SPEECH, <http://www.moldova.org/en/moldovan-minister-explains-implicationukraine-crisis-transnistrian-settlement-full-speech/> (09.02.2017).
24
C. Vl a s, Moldova Defense Ministry launches the National Defense Strategy,
<http://www.moldova.org/en/moldova-defense-ministry-launches-national-defensestrategy/> (09.02.2017).
22
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dawii miały miejsce międzynarodowe ćwiczenia artylerii pod nazwą Fire
Shield, w których wzięli udział żołnierze: Mołdawii, Rumunii i USA25. Wcześniej, bo w maju, miały miejsce ćwiczenia Dragon Pioneer 2016, w których
wzięły udział armia: amerykańska i mołdawska. Przy okazji ćwiczeń żołnierze
obu państw zbudowali 2 kilometrowy odcinek drogi do monastyru oraz zorganizowali wystawę broni w Kiszyniowie 26.
Europeizacja Mołdawii
Ważnym elementem geopolitycznego zbliżenia z Zachodem, mocno popieranym przez USA, jest kwestia integracji Mołdawii ze strukturami europejskimi. Państwo, które przez długi czas dryfowało pomiędzy Zachodem a Rosją,
podjęło na poważnie hasła integracyjne pod rządami Sojuszu na Rzecz Integracji Europejskiej w latach 2009-2015. Ważnym czynnikiem mobilizującym
Mołdawię do pro-europejskiego kroku było przystąpienie Rumunii do UE w
2007 roku. Plany integracyjne Mołdawii przyjmują z entuzjazmem Rumunii.
Rząd w Bukareszcie wspiera Mołdawię finansowo (ponad 160 milionów euro
przekazane jako pożyczka w 2016 roku) 27. W 2014 roku został również zainicjowany projekt rurociągu gazowego z Ungheni do Kiszyniowa, który ma w
przyszłości uniezależnić Mołdawię od dostaw tego medium z Rosji. Wieloletnie rządy postkomunistów oraz sfałszowane przez władze wybory w kwietniu
2009 roku sprowokowały ludzi do akcji manifestacyjnych nazwanych „Twitter
revolution”. Manifestanci skandowali: „Jesteśmy Rumunami”, „Chcemy do
Europy”. W efekcie w lipcu 2009 w wyborach demokratycznych zwyciężyła
koalicja partii prozachodnich. Poza odsunięciem komunistów od władzy obietnica modernizacji, reform gospodarczych i rozwoju państwa były jak w przypadku innych państw czynnikami kluczowymi politycznego zwrotu. Szczególnym momentem w proeuropejskim zwrocie był rok 2014. Wtedy to władze
Mołdawii podpisały układ o stowarzyszeniu z UE28, zaś jej obywatele uzyskali
25

C. Vl a s, Moldova, US and Romania troops are having Fire Shield 2016 military exercise, <http://www.moldova.org/en/moldova-us-romania-troops-fire-shield-2016-militaryexercise/> (13.02.2017).
26
C. Vl a s, Joint American-Moldovan “Dragon Pioneer” Exercise Ended,
http://www.moldova.org/en/joint-american-moldovan-dragon-pioneer-exercise-ended/
(13.02.2017).
27
M. Popș oi , Moldovan-Romanian relations under a Dodon presidency: off to a rocky
start, <https://jamestown.org/program/moldovan-romanian-relations-dodon-presidency-offrocky-start/> (12.02.2017).
28
Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy
Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the
other part, (30.08.2014),
<http://eeas.europa.eu/archives/delegations/moldova/documents/eu_moldova/eu__moldova
_association_ageement.pdf>, (12.02.2017).
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prawo do podróżowania po krajach strefy Schengen bez wiz. Premier Iurie Leanca przedstawiał wówczas ideę wejścia Mołdawii do UE w 2019 w trakcie
prezydencji Rumunii, która ma przypaść na ten właśnie rok. Rumuński odpowiednik Victor Ponta z entuzjazmem przyjął ta deklarację mówiąc: „nie będzie
więcej tutaj granicy (mołdawsko-rumuńskiej) ale jedna wspólna Europa” 29. W
marcu 2011 roku w Mołdawii pojawił się amerykański wiceprezydent Joseph
Biden, który przybył pobudzić relacje między obu krajami, wzmocnić proeuropejski kurs władz w Kiszyniowie i zachęcić do demokratycznych reform. Komentatorzy polityczni, podkreślali jeszcze wówczas, że konstytucyjny zapis o
neutralności Mołdawii oraz wojskowa obecność wojsk rosyjskich w Naddniestrzu nie stwarzają szans na integracje państwa ze strukturami Paktu Północnoatlantyckiego. Biden przekonywał, że USA popiera politykę UE w sprawie
rozstrzygnięcia problemu Naddniestrza oraz że Ameryka nie zaakceptuje żadnych rozstrzygnięć, które naruszałyby integralność terytorialną lub suwerenność Mołdawii30. Amerykanie w trakcie spotkania przekonywali, że integracja
europejska i towarzyszące im reformy wewnętrzne mogą uczynić Mołdawię
atrakcyjniejszą dla mieszkańców Naddniestrza. Wskazywali również, że ubiegając się o wsparcie finansowe USA w tym procesie Mołdawianie muszą zająć
się na poważnie problemem handlu ludźmi. Pro-europejskie władze w Kiszyniowie odebrały wizytę amerykańskiego wiceprezydenta jako „wielkie moralne
wsparcie”. Po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej władze Mołdawii w toku
spotkań z przedstawicielami amerykańskiego departamentu stanu ponawiali
prośby o dalsze wsparcie finansowe i dyplomatyczne reform oraz integracji z
UE. Zdaniem władz celem Mołdawii było „uprzywilejowane partnerstwo” z
USA oraz integracja z UE31.
Jednakże proces integracyjny wobec braku ważnych reform rozczarował
cześć społeczeństwa Mołdawii (w 2016 roku liczba zwolenników i przeciwników integracji jest podobna). Korupcja i wyprowadzanie publicznych pieniędzy
nie licują ze standardami demokratycznego zachodniego państwa, do którego
aspiruje klasa polityczna Mołdawii32. Taki stan rzeczy wywołuje również pre29

Moldova wants to join EU in 2019, <http://www.straitstimes.com/world/europe/moldovawants-to-join-eu-in-2019>, (12.02.2017).
30
V. Soc or , Vice-President Joe Biden Shows US Flag in Moldova,
<https://jamestown.org/program/vice-president-joe-biden-shows-us-flag-in-moldova-parttwo/#sthash.Touui851.dpuf>, (12.02.2017).
31
C. Vl a s, Moldova Foreign Minister Andrei Galbur met Bridget Brink Deputy Assistant
US Secretary State, <http://www.moldova.org/en/moldova-foreign-minister-andrei-galburmet-bridget-brink-deputy-assistant-us-secretary-state/>, (15.02.2017).
32
W odniesieniu do mołdawskiej klasy politycznej amerykańscy politolodzy używają
często określenia kleptokracja (rządy złodziei), które zwykle zarezerwowane jest dla
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tensje społeczeństwa względem Zachodu, który nie egzekwuje w sposób zdecydowany pozytywnych zmian w mołdawskiej polityce. Zachodnie państwa z
USA na czele jawią się w tej krytyce jako walczące z Rosją o geopolityczne
wpływy w Mołdawii ale nie będące zainteresowane realnymi zmianami w tym
kraju. Konserwatywna część społeczeństwa obawia się również liberalizacji
życia obyczajowego np. związków homoseksualnych, które niosłoby ze sobą
członkostwo w UE33.
Ważnym elementem w idei europeizacji Mołdawii odgrywa czynnik rosyjski. Rosjanie przekonują o niewielkich korzyściach ekonomicznych płynących
z integracji z UE. Rosyjskojęzyczna telewizja i prasa, które dla znacznej części
mołdawskiego społeczeństwa są głównym źródłem informacji, straszą że utworzenie pogłębionej strefy wolnego handlu z UE może skutkować ograniczeniami eksportu towarów mołdawskich na rynki rosyjskie. Moskwa kusi społeczeństwo Mołdawii profitami (m.in. obniżeniem ceny gazu o 30%) w zamian za rezygnację z integracji europejskiej oraz przystąpienie do Wspólnej Przestrzeni
Gospodarczej34. Sugerują też, że pozostanie Mołdawii poza Unią Celną może
mieć negatywne konsekwencje dla mołdawskich gastarbeiterów w Rosji, którzy
rocznie przesyłają do Mołdawii sumy równe 7-8% jej PKB35.
Na rozstaju dróg?
Nie ulega wątpliwości, że stosunki amerykańsko-mołdawskie są wypadkową relacji USA-Rosja. W efekcie przez większość ostatniego ćwierćwiecza
państwo to leżało na peryferiach zainteresowań amerykańskiej dyplomacji,
która gotowa była poświecić interesy małego państewka w imię poprawnych
stosunków z Moskwą, jak w przypadku memorandum Kozaka w sprawie Naddniestrza z 2003 roku. Reset w relacjach obu mocarstw po agresji na Krym
doprowadził do upodmiotowienia Mołdawii oraz podniósł znaczenie tego państwa dla Stanów Zjednoczonych. Jednakże przyszłość relacji amerykańskomołdawskich zależy od decyzji rządzących w Kiszyniowie. Sytuacja wewnątrz
państwa po ostatnich wyborach prezydenckich w 2016 roku przypomina na
pierwszy rzut oka rozstaje drogi. Według nowego prezydenta socjalisty Igora
sprawujących autokratyczne rządy przywódców afrykańskich i oznacza okradanie
własnego państwa z pieniędzy publicznych lub zasobów.
33
K. Ca ł us, Państwo niedokończone. 25 lat mołdawskiej niepodległości, „Prace OSW”,
12/2016,
<https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_59_pl_25_lat_moldawskiej_net.pdf>
(15.02.2017).
34
Euroazjatycka Unia Gospodarcza, która jest formą integracji gospodarczej, rozpoczęła
funkcjonowanie od 1 stycznia <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-0812/kirgistan-wszedl-do-eurazjatyckiej-unii-gospodarczej> (15.02.2017).
35
CIA Factbook, Moldova, <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/geos/md.html> (15.02.2017).
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Dodona to Rosja36 a nie Stany Zjednoczone, mają stać się nowym partnerem
strategicznym, zaś sojusz z tym państwem ma budować rozwój ekonomiczny
Mołdawii37. Dodon wyraża gotowość anulowania układu o stowarzyszeniu UEMołdawia w drodze referendum oraz podpisania memorandum o współpracy z
Euroazjatycką Unią Gospodarczą.
Prezydent powołując się na wielkich władców Mołdawii z przeszłości zobowiązał się stać na straży integralności terytorialnej państwa, który jest domem wielu grup etnicznych. Zaproponował również ustanowienie dnia 2 lutego
Świętem Państwowości Mołdawskiej na cześć wydarzeń z 1356 roku gdy książę Bogdan I ogłosił niezależność Hospodarstwa od Węgier 38. Według ekspertów podobne deklaracje sugerują dystansowanie się nowej głowy państwa mołdawskiego od współpracy z Rumunią i ostateczne odrzucenie pomysłów zjednoczenia obu państw. Z kolei lider dzierżącej większość parlamentarną Demokratycznej Partii Mołdawii Vlad Plahotniuc deklaruje dalszy pro-zachodni kierunek kraju i wskazuje w wywiadach, że Dodon jako prezydent pełni tylko
funkcje reprezentacyjne a wszystkie próby zarzucenia integracji z UE zostaną
odrzucone przez większość parlamentarną. Według części ekspertów istnienie
wewnętrznego konfliktu pomiędzy pro-rosyjskim prezydentem Dodonem a prozachodnim liderem większości parlamentarnej Plahotniucem jest farsą polityczną obliczoną na wewnętrzną mobilizacją ugrupowań politycznych oraz
zdobycie zewnętrznego poparcia ze strony Rosji, USA i UE 39. Potwierdzają to
36

W trakcie pierwszej wizyty zagranicznej prezydenta Dodona w Rosji w styczniu 2017
roku tematami rozmów były kwestie: zdjęcia embarga na towary z Mołdawii, dostęp pół
milionowej rzeszy pracowników do rynku pracy, spłata długu za dostawy rosyjskiego gazu,
kwestie Naddniestrza za: C. Vla s, Moldova President Dodon to EU Council President
Tusk: I will support cancelling association agreement in a referendum,
<http://www.moldova.org/en/moldova-president-dodon-eu-council-president-tusk-willsupport-cancelling-association-agreement-referendum/> (12.02.2017); C. Vl a s, President
Dodon Agrees to sign memorandum of cooperation between Moldova and Eurasian
Economic Union, <http://www.moldova.org/en/president-dodon-agrees-sign-memorandumcooperation-moldova-eurasian-economic-union/> (12.02.2017).
37
Inaugural Speech delivered by Mr. Igor DODON President of the Republic of Moldova,
<http://www.presedinte.md/eng/discursuri/discursul-de-investitura-al-domnului-igordodon-in-functia-de-presedinte-al-republicii-moldova-98116#sthash.ZVzUlXrA.dpuf>
(12.02.2017).
38
Zdaniem historyków sukcesorem i kontynuatorem tradycji Hospodarstwa Mołdawskiego
jest powstałe w 1859 roku państwo rumuńskie. Za: C. Vla s, President Igor Dodon proposes to make 2 February the Statehood Day, <http://www.moldova.org/en/moldovapresident-igor-dodon-proposes-make-2-february-statehood-day/> (12.02.2017).
39
V. Soc or , Muscovite socialist, National oligarch: Moldovan symbiosis,
<https://jamestown.org/program/muscovite-socialist-national-oligarch-moldovansymbiosis/#sthash.7UtL6tXS.dpuf> (12.02.2017).
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do pewnego stopnia słowa Vlada Plahotniuca, który jednoznacznie odrzuca
antyrosyjską postawę: chce rozwiązać swoje kwestie sporne z Rosją, np. Naddniestrze przy jednoczesnej intensyfikacji współpracy gospodarczej. Mołdawia
nie musi zatem dokonywać dramatycznych wyborów pomiędzy Rosją i Unią
Euroazjatycką oraz Zachodem czyli Unią Europejską i USA, ale lecz zachowując neutralność rozwijać gospodarczą współpracę z obu stronami. W ten sposób
przestaje być pogranicznym polem bitewnym, ale pomostem między Wschodem a Zachodem40.
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MEDIALNY ASPEKT ROSYJSKIEJ PROPAGANDY W MOŁDAWII
(THE MEDIA ASPECT OF THE RUSSIAN PROPAGANDA
IN MOLDOVA)
Streszczenie:
We współczesnym świecie pojęcie wojny ulega definitywnej ewolucji. Ewolucji,
która na pierwszy plan wyprowadza wojnę hybrydową, której głównym elementem jest wojna informacyjna. Postępująca mediatyzacja społeczeństwa jest powodem tego, iż główną płaszczyzną walki staje się sfera medialna. Federacja
Rosyjska poprzez swój przekaz, wykorzystując różnego rodzaju treści propagandowe oraz manipulacyjne, odgrywa istotną opiniotwórczą rolę w krajach
należących do swojej bezpośredniej sfery wpływów. Jednym z takich państw
jest Mołdawia, która od momentu rozpadu ZSRR jest w sferze strategicznych
interesów Rosji. Skutecznym narzędziem w realizacji imperialistycznej polityki
w stosunku do tego państwa jest rosyjska propaganda. Kreowanie sprzyjającej
Rosji narracji w Mołdawii odbywa się poprzez obecność w tym kraju rosyjskich
agencji informacyjnych. Widać to było przede wszystkim podczas ostatnich
wyborów prezydenckich, w których zwyciężył prorosyjski kandydat Igor Dodon.
Mimo to Mołdawia podejmuje próbę walki z rosyjską propagandą i manipulacją. Będąc niezależnym państwem Mołdawia chce mieć również niezależną
sferę informacyjną.
Summary:
In today's world, the concept of war undergoes a definitive evolution. Evolution
which is leading the way to a hybrid war whose main element is the information war. The progressive mediatization of society is the reason that the
main battlefield becomes the media sphere. The Russian Federation, through
its message, uses a variety of propaganda and manipulative content, plays an
important role in the countries of its immediate sphere of influence. One of
such countries is Moldova, which since the collapse of the USSR is in the
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sphere of strategic interests of Russia. An effective tool in the implementation of
imperialist policy towards this state is Russian propaganda. Creation of a favourable narrative to Russia in Moldova takes place through the presence of
Russian news agencies in this country. This was seen primarily during the last
presidential election in which the pro-Russian candidate Igor Dodon won. Despite this, Moldova is trying to fight Russian propaganda and manipulation. As
an independent state, Moldova also wants to have an independent information
sphere.
Słowa kluczowe:
Rosyjska propaganda, wojna informacyjna, sfera medialna, konstruktywizm
medialny, środki masowego przekazu w Mołdawii, medialna struktura własnościowa, rosyjski imperializm, naddniestrzański separatyzm, wybory prezydenckie w Mołdawii.
Keywords:
Russian propaganda, information war, the media sphere, media constructivism,
mass media in Moldova, media ownership structure, Russian imperialism,
Transnistrian separatism, presidential elections in Moldova.
Wstęp
We współczesnym świecie kwestia wojny hybrydowej stała się niejednoznacznym pojęciem. W pewnych momentach ciężko jest określić na jakim etapie znajdują się strony konfliktu. Ewolucja wojny, którą można zauważyć na
przestrzeni kilku ostatnich dekad, spowodowała, że konflikt zbrojny stał się
złożonym procesem, w którym zaangażowano nie tylko sferę militarną, polityczną, gospodarczą, lecz także sferę informacyjną. Owszem, wojna informacyjna, bowiem tak należy określić ten element wojny hybrydowej, nie jest nowym zjawiskiem. Pod różnymi postaciami była ona obecna praktycznie podczas każdego konfliktu zbrojnego, gdyż manipulacja informacjami, propaganda, agitacja stanowią nieodłączne składowe każdej wojny. Można przywoływać
niezliczoną ilość konfliktów zbrojnych, podczas których pod różnymi postaciami były wykorzystywane narzędzia walki informacyjnej, lecz nie jest to
podstawowym celem niniejszego artykułu.
Po raz pierwszy otwarcie o wojnie informacyjnej zaczęto mówić na początku lat 90. w Stanach Zjednoczonych. Amerykański Departament Obrony w
oficjalnym komunikacie nadał określenia pojęciu wojna informacyjna. Ustalono, iż jest to niekonwencjonalny oraz nieśmiercionośny sposób wykorzystywania i kierowania informacjami w celu uzyskania konkurencyjnej przewagi nad
wrogiem podczas konfliktu.
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Parafrazując słowa Mao Tse-Tunga dotyczące wykorzystywania informacji podczas wojny, warto zauważyć, iż chcąc doprowadzić do obalenia władzy
politycznej w państwie należy zacząć od przygotowania opinii publicznej oraz
pracy ideologicznej, zarówno mając do czynienia z klasą rewolucyjna, jak i
klasą nierewolucyjną1. Słowa te trafnie odzwierciedlają wykorzystywanie wojny informacyjnej w różnego rodzaju konfliktach, gdzie polem walki są przede
wszystkim umysł i mentalność człowieka. W dobie społeczeństwa informacyjnego owe czynniki nie posiadają naturalnej bariery ochronnej przed takimi zjawiskami, jak manipulacja, propaganda, bądź też dezinformacja.
Wojna informacyjna jest bardzo złożonym procesem, więc żeby ją w odpowiedni sposób zdefiniować, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na interesy konkretnych, zaangażowanych w nią graczy. W dzisiejszych czasach jednym z graczy, który wykorzystuje wojnę informacyjną jako skuteczne narzędzie do destabilizacji sytuacji w regionie Europy Wschodniej jest Federacja
Rosyjska. Władze na Kremlu realizując imperialną politykę dążą do uzyskania
całkowitej kontroli nad obszarem byłego Związku Radzieckiego. Federacja
Rosyjska w celu realizacji swoich mocarstwowych zapędów umiejętnie wykorzystuje wszystkie posiadane przez nią narzędzia. Jednym z takich narzędzi jest
niewątpliwe rosyjska propaganda medialna. Rzecz jasna przymiotnik „medialna” w tym miejscu pojawia się w związku z tym, iż Rosja nie jest wyjątkiem i
poprzez postępującą współcześnie mediatyzację społeczeństwa2, główną płaszczyzną walki z Zachodem stają się właśnie szeroko rozumiane środki masowego przekazu. Federacja Rosyjska poprzez swój przekaz medialny, wykorzystując treści propagandowe, odgrywa istotną opiniotwórczą rolę w krajach należących do swojej bezpośredniej sfery wpływów.
W niniejszym artykule uwaga zostanie zwrócona na Mołdawię. Jest to
państwo, które obok Ukrainy, Białorusi oraz Gruzji znajduje się w ścisłym kręgu zainteresowań władz na Kremlu. W sytuacji kiedy stosunki z Białorusią są
względnie unormowane (nie należy jednak zapominać o nielicznych próbach
Mińska wyjścia spod kontroli Moskwy, które w zupełności się nie powiodły) a
Ukraina i Gruzja realizując swoje proeuropejskie plany oddalają się od Kremla,
Mołdawia pozostaje krajem, nad którym utrzymanie kontroli zaczyna stanowić
dla Federacji Rosyjskiej priorytetowe zadanie. Mołdawia jest specyficznym
państwem, co w określony sposób komplikuje proces utrzymania nad nim kontroli, zwłaszcza w sferze medialnej. Jest to państwo mające w obrębie swojego
terytorium inny twór państwowy, jakim jest Naddniestrze. Jest to pewnego
1

A. Lou bi er , Grupy redukcyjne, techniki sterowania i manipulacji wewnątrz stowarzyszeń, Komorów 2006, s. 110-112.
2
Vide: M. Soi n , L. Ba r an, Oblicza mediatyzacji. Analiza krytyczna, Rzeszów 2011.
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rodzaju „państwo w państwie”, lecz z małą uwagą, bowiem Naddniestrze nie
jest uznawane przez żadne inne państwo na arenie międzynarodowej 3, co według prawa międzynarodowego nie czyni go bytem państwowym w rozumieniu
de iure. Zaskakującym jest jednak fakt, iż Federacja Rosyjska także nie uznaje
Naddniestrza jako bytu państwowego. Co więcej, na południu państwa znajduje
się terytorium Gagauzji, która podobnie jak Naddniestrze rości prawa do bycia
autonomią. A całą sytuację komplikują również relacje Mołdawii z Rumunią,
bowiem od momentu rozpadu Związku Radzieckiego istnieją postulaty o przyłączeniu państwa mołdawskiego do Rumunii. Z tak zarysowanej sytuacji wynika złożoność bilateralnych oraz multilateralnych relacji Mołdawii z innymi
państwami.
Szczególny przypadek w tym kontekście stanowią niewątpliwie stosunki
mołdawsko-rosyjskie. W czym więc tkwi sedno problemu w relacjach na linii
Kiszyniów-Moskwa? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta, a mianowicie Mołdawia po rozpadzie Związku Radzieckiego stanowi dla władz na Kremlu pewnego rodzaju „poligon doświadczalny”. Wiąże się to przede wszystkim z kwestią Naddniestrza i panującym tam „duchem” separatyzmu. W 1992 roku przy
wsparciu Federacji Rosyjskiej Tyraspol ogłosił niepodległość od Mołdawii.
Pomoc, którą udzieliła Moskwa naddniestrzańskim separatystom przybrała
wówczas postać konfliktu hybrydowego ze wszystkimi elementami wojny gospodarczej, militarnej oraz informacyjnej, podobnie zresztą, jak to miało miejsce w Gruzji w roku 2008 oraz na Ukrainie w roku 2014. Konsekwentnie dążąc
do celu Federacja Rosyjska ulokowała na terytorium Naddniestrza 14. Armię,
co dało możliwość władzom na Kremlu sprawowania kontroli nad tym regionem. Istotnym jest także czynnik ludzki, bowiem większości z 300-tysięcznej
społeczności zamieszkującej terytorium naddniestrzańskiej republiki nadano
rosyjskie obywatelstwo, co umożliwia Rosji w każdym momencie przeprowadzenie wojskowej interwencji na terytorium Naddniestrza, w ramach ochrony
swoich obywateli.
Posiadając czynnik ludzki oraz wojskowy de facto wewnątrz Mołdawii,
Rosja dąży również do sprawowania kontroli nad sferą informacyjną. Wynika
zatem zasadnicze pytanie, jaką rolę odgrywa rosyjska medialna propaganda w
stosunkach pomiędzy Moskwą a Kiszyniowem?
Historyczny aspekt rosyjskiej propagandy w Mołdawii
Czym zatem jest rosyjska propaganda? W tym miejscu należałoby przywołać kilkanaście definicji zachodnich badaczy zajmujących się tym zjawiskiem,
wśród których warto wymienić Waltera Lippmanna 4, Richarda Arona, Daniela
3

Nie licząc uznania przez Abchazję i Osetię Południową – oba zresztą twory państwowe
nieuznawane międzynarodowo.
4
Vide: W. Li ppm ann , Public Opinion, New York 2012.
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Bella oraz Harolda Lasswel. Każdy z nich stworzył odrębną definicję propagandy, ale istota zjawiska pozostawała niezmiennie ta sama. Jest to celowe
działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań u
grupy ludzi bądź też jednostki.
Współczesna rosyjska propaganda w dużym stopniu czerpie z dorobku zachodnich prekursorów. Jednakże poddając dogłębnej analizie sposób formułowania przez rosyjskie media przekazu propagandowego, można zauważyć kilka
wyjątkowych cech, charakterystycznych wyłącznie dla propagandy rosyjskiej,
źródłem których są techniki zapożyczone z doktryny nazistowskich Niemiec.
Nic dziwnego, bowiem głównym filarem teoretycznym, na którym opiera się
proces tworzenia informacji, są postulaty głoszone przez nazistowskiego ministra ds. propagandy Josepha Goebbelsa 5. Rosjanie, dla których utożsamienie się
z nazistowskimi Niemcami jest niedopuszczalne, na przestrzeni ostatnich lat
wykreowali własną plejadę propagatorów, którzy prężnie działają na polu wojny informacyjnej z innymi państwami.
Znanymi rosyjskimi propagandystami są Vladimir Kara-Murza, twórca
teorii o „białej” i „czarnej” propagandzie 6, zaufany człowiek Władimira Putina
Aleksander Dugin oraz znani większemu gronu osób przede wszystkim z rosyjskiej telewizji Vladimir Solovyov, jak również Dmitrij Kisielow. Ten ostatni w
jednym z wywiadów udzielonych dla brytyjskiego portalu BBC stwierdził, iż
propaganda w jego rozumieniu to nic złego, to jedynie sposób przedstawienia
własnego zdania innej osobie bądź też grupie osób 7. Rosyjska propaganda to
nie tylko sposób przedstawienia własnego zdania, lecz skuteczne narzędzie
wpływania nie tylko na pojedyncze osoby, lecz także na szerszą grupę osób.
Mówiąc o rosyjskiej propagandzie medialnej nie należy zapominać, iż jest
ona częścią zakrojonej na szeroką skalę wojny informacyjnej prowadzonej przez
Rosję w stosunku do Zachodu. Współczesna rosyjska batalia informacyjna w
wyraźny sposób nawiązuje do wojen psychologicznych prowadzonych w czasach
ZSRR przez specjalne oddziały operacyjne KGB8.
Rosyjską teorię wojen
informacyjnych ukształtowano w opozycji do teorii cyberbezpieczeństwa propagowanych w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej, których

5

Vide: D. Ir vi n g, Wojna Goebbelsa. Triumf intelektu, Włosań 2015; G. Pet er, P. Mar ti n a, Narcyz Goebbels. Biografia, Kraków 2011.
6
Vide: С. Г. Ка ра -Мурз а , Манипуляция сознанием, Mocква 2005.
7
С. Роз енб ерг , Дмитрий Киселев: пропаганда – это просто попытка что-либо
объяснить, <http://www.bbc.com/russian/features/2016/06/160624_kiselev_interview>
(12.04.2017).
8
J. Dar cz ewska , Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium
przypadku, Punkt Widzenia OSW, nr 42, 05/2014, Warszawa 2014, s. 7-9.
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głównym założeniem było wykorzystywanie technologii informatycznych w
dziedzinach militarnych oraz wywiadowczych9.
Rozwój teorii wojen informacyjnych w państwie rosyjskim posiada długą
tradycję. Informacja jest skutecznym narzędziem do osiągania zamierzonych
celów państwa w polityce międzynarodowej, regionalnej oraz wewnątrzpaństwowej. W Federacji Rosyjskiej na przestrzeni ostatnich kilku dekad ukształtowały się dwie szkoły geopolityki informacyjnej – Igora Panarina10 oraz Aleksandra Dugina11. Obydwie te szkoły nie różnią się zasadniczo od siebie. Ich
głównym postulatem jest fakt, iż Rosja znajduje się w informacyjnej pułapce,
co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla jej państwowości oraz społecznopolitycznego ładu. W związku z tym Federacja Rosyjska powinna posiadać
skuteczne narzędzia zapewniające odparcie ataków Zachodu. W tym kontekście
owym uniwersalnym pod każdym względem oraz bardzo skutecznym środkiem
jest informacja.
Współcześnie w Rosji kwestia wojny informacyjnej odgrywa bardzo istotne znaczenie, świadczy o tym chociażby fakt, iż w 2014 roku została sprecyzowana doktrynalna koncepcja walki informacyjnej. Została ona ujęta w doktrynie wojennej Federacji Rosyjskiej, gdzie określono ją jako niekonwencjonalny środek do prowadzenia walki 12. Rosjanie stworzyli wyjątkowy system
prowadzenia walki informacyjnej, bowiem adaptując zachodnie terminy, kierują się własnymi założeniami i logiką, przysposabiają je do własnych potrzeb,
tradycji oraz kultury. Przenosząc zachodnie teorie na rosyjski grunt, mieszają
koncepcje obrony i ataku, dostosowując je do własnej geostrategii rewanżu 13.
Realizacja założeń doktrynalnych dotyczących wojny informacyjnej a w
szczególności kwestii propagandy w stosunku do państw znajdujących się w
strategicznym kręgu zainteresowań Federacji Rosyjskiej sprowadza się do narzucania zasady ograniczonej suwerenności. Oznacza to tyle, iż władze sąsiednich oraz sojuszniczych krajów są zobligowane do postępowania zgodnie z
interesami władz na Kremlu. A jednym z narzędzi, które wykorzystuje Rosja w
tym celu jest propaganda medialna.
W Mołdawii owa rosyjska propaganda medialna jest skutecznym środkiem
pozwalającym władzom na Kremlu utrzymywać kontrolę nad wszystkimi procesami zachodzącymi w państwie. Istotnym aspektem w medialnej sferze państwa mołdawskiego jest kwestia językowa. Na początku lat 90. wraz z powsta9

Ibidem, s. 11.
Vide: И. Н. Па на рин, Информационная война и геополитика, Mocква 2006.
11
Vide: А. Д уги н, Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки
геополитики XXI века, Санкт-Петербург 2007.
12
J. Dar cz e wska , Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle doktryny
wojennej Rosji, Punkt Widzenia OSW, nr 50, 05/2015, Warszawa s. 11-15.
13
Ibidem, s. 15; Vide: В. Г орб ул ин, Гибридная война как ключевой инструмент
российской геостратегии реванша, <http://gazeta.zn.ua/internal/gibridnayavoyna-kakklyuchevoy-instrument-rossiyskoy-geostrategii-revansha-_.html> (13.03.2017).
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niem Mołdawii ukształtował się podział na rumuńskojęzyczną większość oraz
rosyjskojęzyczną mniejszość, która stała się głównym odbiorcą rosyjskiego
przekazu płynącego z Moskwy14. Już w 1988 roku, czyli jeszcze przed rozpadem ZSRR, rosyjski Pierwszy Kanał głosił postulat, iż dążenia Mołdawii ku
niepodległości są spowodowane chęcią dołączenia do państwa rumuńskiego.
Jednakże Bukareszt w żaden sposób nie potwierdzał tych doniesień. W momencie zaś, kiedy Mołdawia stała się niepodległym państwem, Rosja zmieniła
swoją narrację, głosząc, iż akt ogłoszenia niepodległości przez Mołdawię jest
aktem bezprawnym. Postulaty te głoszone przez rosyjskie środki masowego
przekazu stały się między innymi podłożem do rozpętania konfliktu w Naddniestrzu. Mieszkańcy tego regionu stanowiący główną rzeszę odbiorów rosyjskiego przekazu nie chcieli dołączać do Rumunii, w związku z czym postanowili utworzyć własne państwo – Naddniestrzańską Mołdawską Republikę.
Retoryka rosyjskich programów informacyjnych po utworzeniu Naddniestrzańskiej republiki była oparta głownie na krytyce Mołdawii, jako państwa
dążącego do integracji z Zachodem. Postulowano, iż państwo mołdawskie nikomu nie jest potrzebne w Europie. Co więcej, głoszono, iż Mołdawia jako
prawosławny kraj spotka się z dezaprobatą ze strony katolickich państw wchodzących w skład Unii Europejskiej.
W roku 2000 kiedy stery kierowania Federacją Rosyjską objął Władimir
Putin, narracja w stosunku do Mołdawii nieco się zmieniła. Wówczas nie krytykowano Mołdawii jako państwa, lecz przedstawiano w negatywnym świetle
Unię Europejską. Kiszyniów zaś zachęcano do przyłączenia się do Unii Państw
Euroazjatyckich. Rosyjscy propagandyści starali się za wszelaką cenę skłonić
na swoją stronę Mołdawian15.
Współczesna rosyjska propaganda w Mołdawii
Współcześnie sytuacja w Mołdawii uległa pewnym zmianom. Przede
wszystkim warto zauważyć, iż istnieje inna linia podziału społeczeństwa. Dzisiaj to nie język jest głównym kryterium podziału, lecz wektor poparcia dla
proeuropejskiego, bądź prorosyjskiego kierunku integracji. Zmianie nie uległa
jednak obecność w sferze informacyjnej Mołdawii rosyjskiej propagandy.
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w 2015 roku przez Instytut Polityki

14

Р. Р ус с у, Российская медиаинтервенция в Молдову: как это происходить и зачем,
<http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/rossiyskaya_mediainterventsiya_v_mold
ovu_kak_eto_proiskhodit_i_zachem/ > (12.04.2017).
15
B. М ора р у, Основные тенденции развития журналистского образования в
Молдове, Кишинёв 2003, ss. 13-16.
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Publicznej16 dla ponad 60% mieszkańców Mołdawii głównym źródłem informacji jest telewizja. Co ciekawe 40% badanych uważa informacje pochodzące
z telewizji za wiarygodne 17. Warto w tym miejscu przywołać również badania
dotyczące poziomu zaufania środkom masowego przekazu ze względu na kryterium językowe. Interesującym może wydawać się fakt, iż największym zaufaniem są obdarzone rosyjskie media (19%), mołdawskie środki masowego
przekazu w tym zestawieniu znalazły się na drugim miejscu, bowiem zaledwie
9% respondentów odpowiedziało, że ufa swoim narodowym mediom. Rumuńskie kanały informacyjne zaufaniem obdarzyło jedynie 5% badanych. Powstaje
pytanie, dlaczego mimo głoszenia na każdym kroku, iż rosyjskie media są mediami propagatorskimi, prawie 1/5 Mołdawian uznaje, iż informacje z nich
płynące są wiarygodne? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta – jak twierdzi ekspert Kijowskiego Instytutu Polityki Międzynarodowej Leonid Litra – ludzie po
prostu tak się przyzwyczaili. Na przestrzeni wielu lat telewizor był jedynym
źródłem informacji w Związku Radzieckim. Po rozpadzie ZSRR tendencja
pozostała nadal niezmienna – telewizja jest podstawowym nadawcą informacji
dla społeczeństwa18.
W styczniu 2016 roku zgodnie z raportem sporządzonym przez AGB Nielsen Media Research w Mołdawii funkcjonowało 5 najpopularniejszych kanałów telewizyjnych – Prime, Moldova 1, Ren TV, Canal 2 oraz RTR Moldova 19.
Interesującą rzeczą jest, iż przekaz nadawany przez wspomniane kanały,
zwłaszcza Prime, Canal 2 oraz RTR, jest w języku rosyjskim. Nawet wiadomości stanowiące podstawowe źródło informacji są transmitowane po rosyjsku.
W Mołdawii współcześnie ukształtował się przejściowy model mediów,
bądź też mówiąc inaczej model mediów upolitycznionych20. Wynika to przede
wszystkim z faktu własności nad określonym środkiem przekazu. W państwie
mołdawskim postacią, która odgrywa decydującą rolę w kreowaniu przekazu
medialnego jest oligarcha Vladimir Plahotniuc – właściciel między innymi czasopism „Publica” oraz „Ziarul Timpul”, jak również kilku stacji telewizyjnych:
Prime, 2 Plus, Canal 3. W Mołdawii nie ma żadnego systemu kontrolującego
strukturę własnościową środków masowego przekazu, takiego, jak w sąsiedniej
Ukrainie, która również zmaga się z problemem rosyjskiego wpływu na środo16

Dane pochodzą z terytorium Mołdawii bez uwzględnienia Naddniestrzańskiej Republiki.
Institutul de Politici Publice, Barometer of Public Opinion, Republica of Moldova. November 2015, Civis 2015, ss. 23-30.
18
Р. Рус с у, op. cit.,
<http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/rossiyskaya_mediainterventsiya_v_mold
ovu_kak_eto_proiskhodit_i_zachem/> (24.04.2017).
19
AGB Nielsen Media Research, Обзор телевизионной аудитории за январь 2016 года,
<http://www.agb.md/article/2016.pdf> (10.04.2017).
20
B. D obek -O st r owska , Między politologią a komunikologią. Razem czy osobno? Przypadek studiów porównawczych nad relacjami polityki i mediów w Europie ŚrodkowoWschodniej, Politeja, 36/2015, ss. 33-39.
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wisko medialne. Mowa o projekcie Media Ownership Monitor Ukraine 21 realizowanym od kilku lat na Ukrainie. Jego głównym założeniem jest wykazanie
całej struktury własnościowej środków masowego przekazu. Dostał on również
aprobatę władz państwowych, czego konsekwencją są odpowiednie regulacje
prawne, kontrolujące funkcjonowanie sfery medialnej, a zwłaszcza aspekt
związany z własnością mediów w państwie.
Mihai Gribincea, mołdawski dyplomata, obserwując stan mołdawskiej sfery medialnej stwierdził, iż „rosyjska propaganda w Mołdawii jest bardziej niebezpieczna oraz skuteczna, aniżeli rosyjskie wojska w Naddniestrzu” 22. Potwierdzeniem tych słów jest fakt, iż mieszkańcy Mołdawii, mimo współpracy
na wielu płaszczyznach z krajami europejskimi, mimo postulatów o integracji z
Unią Europejską, nadal preferują zacieśnianie relacji z Unią Celną oraz Federacją Rosyjską. W tym kontekście powstaje pytanie, jak wygląda rosyjska propaganda, która jest tak skutecznym narzędziem w ręku Kremla, iż pozwala władzom w Rosji – poprzez destabilizację wewnętrznej sytuacji – kontrolować
państwo mołdawskie? Należy jednak zastanowić się, jak wygląda sfera medialna w Naddniestrzu, które de facto jest terytorium Mołdawii. Otóż w tym
regionie nie są transmitowane mołdawskie kanały radiowe oraz telewizyjne.
Głównym źródłem informacji są rosyjskie albo miejscowe stacje, nadające,
rzecz jasna, w języku rosyjskim. Mimo blokady mołdawskich środków masowego przekazu w Naddniestrzu, dziennikarze z tego regionu częstokroć biorą
udział w różnego rodzaju projektach wraz z pracownikami mołdawskiej sfery
medialnej. Jednym z takich przedsięwzięć jest finansowany przez Unię Europejską program „Wzrost zaufania pomiędzy dwoma brzegami Dniestru”. Pozwala on na współpracę, wspólne wyjazdy oraz wymianę doświadczeń między
dziennikarzami z Naddniestrza oraz Mołdawii.
Podejmowane próby załagodzenia relacji między „dwoma brzegami Dniestru” jednak nie są na tyle skuteczne, żeby można było mówić o zmianie nastrojów społecznych. Problem tkwi przede wszystkim w rosyjskiej narracji kierowanej do mieszkańców Mołdawii. Jedną z przyczyn braku zaufania ludzi zamieszkujących region Naddniestrza do władz w Kiszyniowie jest przekonanie o
tym, że Mołdawia, podobnie jak Rumunia, pragnie przystąpić do Paktu Północnoatlantyckiego. Taką informację podała w styczniu 2016 roku rosyjska stacja
telewizyjna REN TV emitując program „Wojenna Tajemnica”, retransmitowany również w Mołdawii. Treść programu była nasycona propagandowymi komunikatami, między innymi twierdzono, iż Rosjanie nie mogą przebywać na
21

Vide: Media Ownership Monitor Ukraine, <https://ukraine.mom-rsf.org/> (30.04.2017).
Є . На ум ен к о, Медіа Молдови: олігархи, російська пропаганда і дрони, MediaLab.online, 31.10.2016, < http://medialab.online/news/media-moldovy-oligarhy-rosijska-propaganda-i-drony/> (03.02.2017).
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terytorium Mołdawii, a Gagauzów w szkołach zmuszają do nauki języka rumuńskiego, jak również wspomniano, że władze w Kiszyniowie postanowiły
dołączyć do NATO i nawet przygotowały odpowiedni wniosek. Jednakże, w
tym komunikacie zapomniano o jednym, a mianowicie, że Mołdawia jest państwem neutralnym i pozablokowym, co jest zagwarantowane konstytucją tego
państwa.
Propagandowym był również przekaz dotyczący udziału amerykańskich
wojskowych w uroczystościach z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja 2016 roku.
Kiszyniów zwrócił się z prośbą do amerykańskich żołnierzy przebywających
wówczas na szkoleniach w Mołdawii o wystawienie swojej techniki wojskowej
na świątecznej paradzie. Mołdawscy socjaliści będący przeciwnikami współpracy z Amerykanami zablokowali drogę, którą wojskowi mieli trafić do centrum mołdawskiej stolicy. Konsekwencją takiego stanu rzeczy była po prostu
zmiana trasy. Rosyjskie stacje telewizyjne natychmiast wykreowały obraz ataku NATO na Mołdawię. Amerykańscy wojskowi oraz ich technika miały stanowić pretekst do rozpoczęcia wojny z Paktem Północnoatlantyckim. Rosyjskie
media osiągnęły swój cel, bowiem wielu Mołdawian nie zmieniło na lepsze
swojego nastawienia do NATO, na co liczyły władze mołdawskie przy okazji
wspólnej parady wojskowej23.
Rosyjska propaganda odegrała istotną rolę również podczas ostatnich wyborów prezydenckich w Mołdawii. Batalia wyborcza została rozegrana pomiędzy Igorem Dodonem a Maią Sandu. Igor Dodon był prorosyjskim kandydatem, bezpartyjnym, ale cieszącym się poparciem Partii Demokratycznej, której
przewodniczącym jest wspomniany już Vladimir Plahotniuc. Paradoksem w tej
gmatwaninie wyborczej jest fakt, iż Igor Dodon niegdyś przynależał do Partii
Komunistycznej, którą kierował Vladimir Voronin będący zajadłym przeciwnikiem ugrupowania demokratycznego. Co więcej, zdumienie wzbudza również
fakt, iż jednym z najgłośniejszych haseł wyborczych, z którym Igor Dodon
startował w wyścigu wyborczym była walka z oligarchami. Z oligarchami, czyli między innymi ze swoim głównym orędownikiem Vladimirem Plahotniucem.
Rzecz jasna było to bardzo gloryfikowane hasło populistyczne, bowiem racjonalnie myślący człowiek, a za takiego się uważa Igor Dodon, nigdy nie posunąłby się do takich czynów. Dlaczego więc ludzie oddali swoje głosy na kandydata, który na prawo i lewo rozrzuca obietnice, których następnie nie realizuje? Maia Sandu z kolei była kandydatką popierającą integrację z Unia Europejską. Pełniła do 2015 roku funkcję ministra edukacji, którą objęła po rezygnacji
ze stanowiska ekonomisty Banku Światowego. Maia Sandu w 2015 roku utworzyła platformę polityczną, która stała się zalążkiem Partii Akcji i Solidarności.
Podczas wyborów popierana była przez liberalno-demokratyczne ugrupowania
polityczne.
23
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Wynik wyborów, w których zwycięstwo odniósł prorosyjski kandydat był
ostro krytykowany. Przede wszystkim Igorowi Dodonowi zarzucano sfałszowanie procesu wyborczego. Twierdzono bowiem, iż zostały utworzone dodatkowe listy wyborcze, na których umieszczono mieszkańców Naddniestrza,
którzy sprzedawali swoje głosy za określone kwoty pieniężne.
Nie mogło się również obejść bez zaangażowania rosyjskich środków masowego przekazu. Przekaz kierowany do mołdawskich odbiorów był w dużym
stopniu nadinterpretowany. Przykładem owej narracji uderzającej w proeuropejską kandydatkę Maię Sandu była informacja o jej rzekomej obietnicy danej
Angeli Merkel podczas spotkania w ramach szczytu Europejskiej Partii Ludowej w Holandii, iż po objęciu urzędu prezydenta przyjmie do Mołdawii 30 tysięcy syryjskich emigrantów24. Początkowo informacje na ten temat pojawiły
się na mało wiarygodnych stronach internetowych, natomiast po ich wyemitowaniu przez ogólnopaństwowy kanał Prime, który retransmitował program z
rosyjskiego ORT (Pierwszy Kanał) rozpętała się prawdziwa burza. Ponadto w
tym materiale umieszczono wywiad z trzema syryjskimi studentami z Kiszyniowa, którzy nawoływali za oddaniem głosów na Maię Sandu.
Rzecz jednak w tym, iż syryjscy studenci, z którymi został przeprowadzony
wywiad w cale nie prowadzili agitacji wyborczej. Byli oni poproszeni o opisanie,
w jakich warunkach żyją zagraniczni studenci w Mołdawii. Ponadto, sprawa z
obietnicą dla Angeli Merkel dotycząca przyjęcia 30 tysięcy islamskich emigrantów na tyle oburzyła środowisko proeuropejsko nastawionych dziennikarzy, iż
wystosowali oni w tej sprawie oficjalny list do partii, którą kieruje niemiecka
kanclerz. W odpowiedzi rzecznik niemieckiej partii CDU Bertil Wenger stwierdził, iż kierowanie takich danych do opinii publicznej jest niczym innym jak dezinformacja społeczeństwa, bowiem podczas spotkania Angeli Merkel z Maią
Sandu kwestia syryjskich uchodźców w ogóle nie była poruszana25.
Podczas kampanii wyborczej w Mołdawii rosyjska propaganda forsowała
również informację, iż Maia Sandu jest kandydatką popierającą środowiska
LGBT. Pretekstem ku temu stał się wpis znanej aktywistki owego środowiska
Angelici Frolov, która na swoim profilu facebookowym otwarcie nawoływała
do oddania swoich głosów podczas wyborów na Maię Sandu. Rosyjska agencja
informacyjna Sputnik natychmiast wykorzystała temat środowisk LGBT w celu
skompromitowania proeuropejskiej kandydatki. Rosyjska telewizja wyemitowała kilkanaście materiałów opowiadających o tym, iż Mołdawianie nie popie24

B. За ха рия, Выборы в Молдове: О фейках, на которых построил свою кампанию
Игорь Додон,
<http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/vybory_v_moldove_o_feykakh_na_kot
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rają środowisk homoseksualnych26. W przeciwieństwie do Maii Sandu Igor
Dodon był pokazywany jako zwolennik tradycyjnych wartości opartych o prawosławną religię. Było to skutecznym narzędziem w walce o fotel prezydenta,
zwłaszcza w momencie, kiedy patriarcha Mołdawski otwarcie wyraził swoje
poparcie dla prorosyjskiego kandydata.
W celu dyskredytacji Maii Sandu rosyjscy propagandyści rozpowszechniali również informacje, iż w razie dojścia do władzy proeuropejskiej kandydatki,
większość ziem mołdawskich zostanie wykupiona przez Amerykanów, tworząc
w ten sposób z Mołdawii „amerykańską kolonię” 27. Rzecz jednak w tym, iż
podane publicznej widomości informacje dotyczące sprzedaży mołdawskich
ziem amerykańskim „kolonizatorom” było typowym zagraniem rosyjskich propagandystów. W Mołdawii bowiem istnieje odpowiednie ustawodawstwo zakazujące sprzedaży ziemi obcokrajowcom.
Rosyjskie media w Mołdawii rozpowszechniały również wypowiedzi Igora
Dodona uderzające w postać Maii Sandu. Jedną z takich wypowiedzi, która
absolutnie nie miała racji bytu, było oskarżenie proeuropejskiej kandydatki o
to, że za czasów jej kadencji na stanowisku ministra edukacji w dużym stopniu
zaostrzono reguły przeprowadzania egzaminów nadających tytuł licencjata na
wyższych uczelniach, co stało się bezpośrednią przyczyną samobójstw wielu
młodych ludzi. Igor Dodon twierdził, iż ta liczba w okresie od 2012 do 2015
roku sięgnęła 400 osób. W rzeczywistości sytuacja wyglądała zupełnie inaczej,
bowiem samobójstw wśród młodzieży było zdecydowanie mniej, a ich główną
przyczyną nie były rygorystyczne egzaminy. Liuba Ceban, ekspertka ds. zapobiegania samobójstwom wśród młodzieży na swoim profilu w serwisach społecznościowych oznajmiła, iż w Mołdawii rocznie z powodu popełnienia samobójstwa ginie około 30 młodych osób, a główną przyczyną są przede wszystkich choroby psychiczne28.
Próby przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie w Mołdawii
Mołdawia po długim okresie znajdowania się pod kontrolą rosyjskich spółek medialnych dzisiaj podejmuje próby uwolnienia swojej przestrzeni informacyjnej od wszelakiej propagandy i manipulacji. Na początku 2016 roku został przyjęty szereg aktów prawnych dotyczących przejrzystości linii własno26

За Санду призвали голосовать представителей секс-меньшинств,
<https://ru.sputnik.md/society/20161020/9525543/sandu-gei-lesbianki-golosovanie.html>
(12.03.2017).
27
Н. Зверев , Молдову в гробу видали: Кандидат в президенты Майя Санду
превратит страну а американскую колонию,
<http://www.kp.md/daily/26603/3619669/> (23.03.2017).
28
Centrul de Resurse Pentru Prevenirea Suicidului, Statistici: rata suicidului in R. Moldova
NU este in crestere, insa este alarmant de mare, 20.10.2016,<http://mirt.md/statistici-ratasuicidului-in-r-moldova-nu-este-in-crestere-insa-este-alarmant-de-mare/> (11.04.2017).
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ściowej mołdawskich kanałów informacyjnych. Tego rodzaju postępowanie nie
było entuzjastycznie przyjęte przez środowiska oligarchiczne w Mołdawii, kontrolujące większość kanałów telewizyjnych, radiowych oraz liczne periodyki.
W Mołdawii funkcjonują również niezależne instytucje współpracujące z
mediami, których głównym celem jest sprawdzenie przekazu pod względem
propagandy oraz manipulacji. Należą do nich między innymi Zgromadzenie
Niezależnej Prasy Mołdawii oraz Centrum Niezależnego Dziennikarstwa. Realizują one różnego rodzaju programy, z których najskuteczniejszym jest kampania Stop Fals! dyskredytująca środki masowego przekazu podatne na propagandę i manipulację29. Został uruchomiony również portal mediakritca.md, na
którym prowadzone są dochodzenia w związku z publikacją przez kanały informacyjne Mołdawii niewiarygodnych oraz podejrzliwych materiałów.
W związku z obecnością rosyjskiej propagandy w przestrzeni medialnej
Mołdawii Koordynacyjna Rada ds. Radiofonii i Telewizji zakazała transmisji
niektórych rosyjskich kanałów na terytorium państwa. Przede wszystkim warto
zauważyć, iż na liście znalazł się rosyjski kanał informacyjny Rossija 24 będący jednym z głównych nadawców propagandowych komunikatów.
Przeciwdziałanie propagandzie oraz manipulacji informacjami odbywa się
również poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć skierowanych na
zwiększenie profesjonalizmu oraz etyki zawodowej wśród dziennikarzy. Głównym celem owych szkoleń jest aspekt obiektywności w tworzeniu materiałów
medialnych. Jest to bardzo istotna kwestia nie tylko w sferze informacyjnej,
lecz także niezmiernie ważny czynnik wpływający na proces funkcjonowania
państwa30. W tym kontekście warto również zaznaczyć, iż w środowisku medialnym Mołdawii obowiązuje Deontologiczny kodeks, który zobowiązuje
dziennikarzy szanować życie oraz godność człowieka. Oznacza to tyle, iż każdy dziennikarz powinien w rzetelny sposób sprawdzać każdą informację,
zwłaszcza jeśli chodzi o jej obiektywność31.
Istotnym elementem walki z propagandą jest również zwiększenie medialnej świadomości wśród obywateli Mołdawii. W tym celu są prowadzone różnego rodzaju szkolenia oraz wiece informacyjne. Wspomniane z niniejszym
artykule Zgromadzenie Niezależnej Prasy działając w tym zakresie zainicjowało przeprowadzenie specjalnych lekcji już na poziomie szkoły średniej. Ich
głównym celem jest dostarczanie wiedzy, w jaki sposób oraz z jakich źródeł
należy zdobywać różnego rodzaju informacje.

29

Vide: Asociatia Presei Independente, <http://api.md/> (12.04.2017).
Р. Кибл, Журналістська етика, переклад з англ. Д. Смоляк, Київ 2007, ss. 188-192.
31
B. Мора р у, op. cit., ss. 36-40.
30
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Podsumowanie
Mołdawia, podobnie jak większość państw powstałych w 1991 roku po
rozpadzie Związku Radzieckiego, nadal pozostaje pod „niepozornym kapeluszem” władz na Kremlu. Istotna w owym kontekście jest kwestia kontroli nad
sferą informacyjną, bowiem wykorzystując różnego rodzaju środki media odgrywają ważną rolę opiniotwórczą w społeczeństwie. Kontrola nad środkami
masowego przekazu określonej osoby bądź grupy ludzi pozwala nie tylko na
kierowanie przepływem informacji, lecz także na kierowanie społeczeństwem.
Rosyjskie władze realizując swoją imperialistyczną politykę wobec państw
„bliskiej zagranicy” umiejętnie wykorzystują media jako narzędzie do destabilizacji sytuacji w regonie. Mołdawia, jako państwo niegdyś należące do ZSRR
oraz z wielu strategicznych względów będąca w sferze zainteresowania Federacji Rosyjskiej, w dużym stopniu odczuwa wpływ prowadzonej przez Rosję
wojny informacyjnej. Przejawia się to przede wszystkim poprzez obecną w
medialnej przestrzeni Mołdawii rosyjską propagandę. Skomplikowana wewnętrzna sytuacja państwa mołdawskiego sprzyja rozwojowi rosyjskiego
wpływu na kanały informacyjne.
Kwestie separatyzmu w Naddniestrzu oraz Gagauzji niewątpliwie są bodźcami destabilizującymi system państwowy Mołdawii. Rosyjscy propagandyści
skutecznie to wykorzystują i już od 1988 roku, czyli jeszcze przed rozpadem
ZSRR, są obecni w medialnej przestrzeni państwa mołdawskiego. Początkowo
głównym aspektem rosyjskiej propagandy było dążenie do podziału społeczeństwa mołdawskiego na nacjonalistów z Kiszyniowa i zwykłych obywateli, którzy mieszkają po drugiej stronie Dniestru w Tyraspolu. Z upływem czasu narracja się zmieniła, bowiem Mołdawia zaczęła coraz bardziej zbliżać się do Unii
Europejskiej. Stanowiło to definitywne zagrożenie dla rosyjskich interesów, co
spowodowało, iż podział wtenczas zaczęto kształtować na linii eurocentryścieurosceptycy. Twierdzono, iż Mołdawia jako państwo zniknie z politycznej
mapy świata, gdyż zostanie wchłonięta przez Rumunię. Rosyjska propaganda
opierała swoją narrację również na kwestii niechęci do struktur Paktu Północnoatlantyckiego.
Kreując w ten sposób opinię publiczną władze w Moskwie mają możliwość wpływu na to, co się dzieje wewnątrz Mołdawii. Dobitnym przykładem
takiego wpływu są ostatnie wybory prezydenckie, w których zwycięstwo odniósł prorosyjski kandydat Igor Dodon. Wykorzystując pomoc zaprzyjaźnionych rosyjskich środków masowego przekazu, które de facto są obecne w medialnej przestrzeni Mołdawii, Igor Dodon pokonał swoją główną oponentkę w
wyścigu wyborczym Maię Sandu.
Dzisiaj Mołdawia stara się walczyć ze zjawiskiem rosyjskich wpływów na
środki masowego przekazu. Różnego rodzaju inicjatywy realizowane przez
niezależne organizacje medialne mają fundamentalne znaczenie w kontekście
walki o wolność i obiektywizm w sferze informacyjnej. W tym kontekście
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prężnie działają również instytucje państwowe. Starają się one, poprzez wprowadzenie odpowiednich postanowień, doprowadzić do przejrzystości struktury
własnościowej grup medialnych funkcjonujących w państwie. Wydawane są
także zakazy transmitowania rosyjskich kanałów w Mołdawii oraz zakazy
wjazdu na terytorium państwa rosyjskim propagatorom.
Przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie na poziomie instytucjonalnym
nie byłoby skuteczne bez podejmowania różnego rodzaju inicjatyw ze społeczeństwem. Wzrost świadomości medialnej jest podstawowym celem dla wielu
organizacji nie tylko rządowych, lecz także pozarządowych, które umiejętnie
wykorzystują sytuację w państwie, aby pokazać społeczeństwu wpływ rosyjskiej propagandy i manipulacji. Wpływ, który osłabia państwowe struktury i
doprowadza do destabilizacji, która nie jest potrzebna nikomu, oprócz Rosji.
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CONSTITUTIONAL VICES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Summary:
The aim of this article is to deal with some constitutional issues in the Republic
of Moldova, all of them being subject of a huge public interest and generating
controversial debates among Moldavian politicians and into Moldavian society. The analyze particularly focuses on three important articles of the Constitution, 13, 78 and 11, counting for traditional public debates in the Moldavian
society about the Moldavian language, the election of the president by direct
vote and the statute of the permanent neutrality of the Republic of Moldova.
Keywords:
Article 11, Article 13, Article 78, The Constitution, Moldavian language, military assistance, national security, NATO, permanent neutrality, political crisis,
president, Romanian language, state language.
Salus rei publicae suprema lex

The linguistic vices
No other article of the Constitution of the Republic of Moldova has ever
been more challenged than the one regulating the state language. Here, in Moldova, we find a state language, not an official language. The difference seems
to be non-existent to the foreign observers, but in the public sphere of the country it has been manoeuvred and circulated repeatedly. Article 13 of the Constitution adopted in 1994 by a Parliament with a cryptocommunist majority provided the “Moldavian” word for the “Romanian” language. In Romania and in
any other country around the world, to prove to someone that Romanian is even
Romanian, and in no other way it is absurd. But that does not work in the Republic of Moldova. The determination of the authorities in Kishinev to introduce and preserve in the supreme law of the state a medieval word for the Romanian language, with a significance opposite to the original one, is very simple: the word itself did not matter to the legislators of the constituent parliament
of 1994, but the significance.
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In this sense, the glossonym of Moldavian language, a regional medieval
variant for Romanian language spoken in the medieval principality of Moldova,
found as such, undifferentiated by the language spoken by the Romanians
(Wallachians) living in Wallachia and Transylvania, was used in the writings of
the Romanian chroniclers Grigore Ureche, Miron Costin and Ion Neculce, was
considered by the Soviet authorities, another language than Romanian. The goal
was the same as everywhere the Soviets expanded their imperial domination: to
divide in order to be able to rule.
In the case of the Romanians living in the Prut-Dniester interfluvial area,
the meaning for their Romanian language has been shifted since 1924, when
Russian imperialism, dressed in the clothes of Soviet Communist internationalism, resorted to the nation's cultural and nation building policies in order to
recover Bessarabia, which united with Romania in 1918, by the decision of its
own parliament, representative in the conditions of the state of war at that time.
The Moldavians from Bessarabia spoke Moldavian, being aware that they
are speaking in Romanian language. This happened before 1812, when the Prut
river was not a decisive border because it did not separate any administrative
unit of Moldova (county or district), and also later after this year. It was
demonstrated by the works of the great Moldavian scholars of the time, especially those of Dimitrie Cantemir 1, as well as the conventional administrative
division of Moldova in the Upper Land (the Eastern Carpathian and the Hotin
1

Hronicul vechimii a Romano-Moldo-Vlahilor [The Chronicle of the Age of the RomanoMoldo-Vlachs] by Dimitrie Cantemir (1673-1723), a member of the Berlin Academy since
1714, is a monograph on the history of the Romanian people living in the Romanian space
defined by the Carpathians, the Danube River and the Black Sea. In this paper, Cantemir
speaks of the unity of language, traditions and customs of the Romanians in Wallachia,
Moldova and Transylvania. Prior to that, in 1643, Moldovan ruler, Vasile Lupu, authorized
the printing in Iasi, the capital of Moldova, of the Cărții românești de învățătură pentru
toată seminția românească [The Romanian Book of Education for all Romanians], a collection of religious texts. The close, diplomatic and especially cultural ties between Vasile
Lupu and Matei Basarab, the prince of Wallachia of the same period, are well known and
researched. Their reigns marked the beginning of what Romanian historiography calls the
golden century of the Romanian culture (mid-17th century - middle of the 18th century).
During the same period, senior hierarchs of the two Principalities, sanctified by the Romanian Orthodox Church (the Metropolitan Saints of Moldavia Varlaam and Dosoftei, the
holy Metropolitan of Ungrovlahia Antim Ivireanul) and the ruler of Walachia, Şerban Cantacuzino, assisted by the brothers Radu and Şerban Greceanu, with the help of his brother
Constantin Cantacuzino, worked for the translation of Christian religious texts into Romanian language. The Bible, printed in Bucharest in 1688, was the first full edition of Holy
Scripture in Romanian, and was the basis of the today’s Romanian literary language. Previously, in 1544, the first book in Romanian language, Catehismul românesc de la Sibiu [The
Romanian Catechism from Sibiu], was printed in the Transylvanian city of Sibiu. All these
historical facts prove the consciousness of the unity of language, culture and faith of the
Romanians from the three medieval Principalities, Moldova, Wallachia and Transylvania.
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regions), the Lower Land (plain regions) and Bessarabia (the Black Sea coast,
formerly owned by the Basarab dynasties of Wallachia). It was also strongly
demonstrated especially by the oral traditions, the folklore preserved in the
Prut-Dniester interfluvial region, named by the Imperial Court in Petersburg
Bessarabia, after the annexation of 1812, in order to distinguish it from the unoccupied territory of Moldova, and finally gained by the Russians at the Congress of Vienna in 1815.
To speak “Moldavian” did not mean, at least since the 17th century, to
speak in “Moldavian” language, since neither speaking in Moldavian language
("the language of the country", "the language of the people") did not mean anything else than to speak in Romanian language. But Moldavians from Bessarabia spoke and continue to speak Moldavian, meaning that they use a mark to
designate how they speak in a language that has always been perceived as the
same as that in the entire Romanian dwelling area. The Soviet policy of the
artificial division of the Romanians on the two sides of the Prut River had a
specific purpose: to justify the rapture of Bessarabia and northern Bucovina,
Romanian provinces, in 1940, following the Ribbentrop-Molotov pact. How
could not be justified at the international level the liberation of the Romanians
from the "occupation" of the Romanians, the Kremlin created a simulation of
"Moldavian" state on the left bank of the Dniester, called the Moldavian Soviet
Socialist Autonomous Republic and included in the composition of Soviet Socialist Republic of Ukraine. From this republic, having its capital in Balta and
later in Tiraspol (1929-1940), a lingering and crass lie about the ethnolinguistic
character of the Romanian Bessarabians was propagated, insisting on the Moldavian ethnocultural separatism towards Romania, which is still manifest in the
Republic of Moldova, in a form that today is quite mitigated, but still present.
In a less analytical register, there are several facts worth mentioning about
the treatment given by the authorities, but also in society, to the linguistic issue,
part of the identity crisis of the Bessarabian Romanians.
The first of these facts is the decision of the Academy of Sciences of Moldova, in 1994, to condemn the adoption in Parliament of the Article 13 of the
Constitution. The superior scientific forum of the Republic of Moldova insisted
on the name "Romanian language". This is easy to understand, given that since
1990, in all the primary, secondary and higher schools in the republic, the students are teaching not "Moldavian language", but "Romanian". This situation
has been preserved so far, with an institutional duality at the level of the society. On the one hand, in the education, culture, press and civil society, the language is called “Romanian’, on the other hand, in articles 13 and 118 2 of the
2

Article 118 refers to the language used in the courts.
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Constitution it appears as "Moldavian". Over time, the degree of adhesion of
the central administrative institutions to the use of Moldavian word has diminished, particularly after the power change in 2009 and the beginning of the approach to Romania and the European Union, the official web pages of the government, ministries, parliament and other institutions started showing RO instead of MD into language bar.
The second fact is that the Presidency, controlled by pro-Russians led by
Igor Dodon, is currently pushing for a return to the name "Moldavian language". The attempts made by Dodon and his acolytes to restore the name are
the result of a Constitutional Court ruling in November 2013 to introduce the
Declaration of Independence of the Republic of Moldova of August 27 th 1991,
as a preamble in the text of the Constitution. In this document, the language of
the majority population is called "Romanian". Besides, one of the first
measures of the newly elected president Igor Dodon (2016) was to change the
name of the Romanian language into Moldovan on the website of the presidency. Probably this was also the reason for what Dodon was the only foreign
leader who took part to the Victory Day Parade on 9 May 2017 in Moscow.
The administrative vice
The next constitutional article in the order of challenge, both from politicians and from the society, is article 78 that provides the voting procedures for
electing the president of the republic. The first president was elected by the vote
of the Supreme Soviet of R. S. Moldova in November 1990, with the establishment of the presidency of the republic as part of the USSR yet. Subsequently, amendments to the electoral legislation were made, which allowed the election of the president by direct vote, so that, in the December 1991, Mircea Snegur run alone for the supreme position in the state that just had proclaimed its
independence. He had no problems in securing his victory, despite the opposition expressed in the legislature by the representatives of the Moldavian People's Front, a party that had chosen to boycott the presidential election.
The next presidential election was held in 1996, with several candidates
running for the post. Among them, acting president Mircea Snegur and Parliament Speaker Petru Lucinschi were the most likely to win. In the second round,
held on December 1 st, Petru Lucinschi secured a comfortable victory, with 54%
of the ballot. Being head of the Moldovan state, the former secretary general of
the Communist Party of Moldavia, subordinated to the Communist Party of the
Soviet Union (CPSU), tried to obtain more prerogatives by taking steps for a
referendum to amend the constitutional articles regulating duties and privileges
of the President. His attempts to increase his power were met with resistance
from the main political parties. Both the Party of Communists of the Republic
of Moldova (PCRM), headed by Vladimir Voronin, and the government alliance, Alliance for Democracy and Reform (ADR) have opposed, to a greater or
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lesser extent, Lucinschi's plans. Even the Movement for a Democratic and
Prosperous Moldova (MpMDP), led by Dumitru Diacov, Petru Lucinschi's
main supportive political force in his first years of office (1997-1998) has distanced from the rise of his appetite for power, and propelled its own leaders,
Dumitru Diacov and Ion Sturza.
Ion Sturza even became the Prime Minister from April to November 1999.
During his mandate the Republic of Moldova was to be invited to start the negotiations for the EU-associated state status at the EU summit in Helsinki. The
government has fallen behind an anti-corruption campaign initiated by the
Christian Democratic People's Party (CDPP)3 and supported by PCRM and
MpMDP4, both interested in dissolving the Alliance for Democracy and Reform. After Ion Sturza's dismissal in the early days of November, a political
crisis resolved through the nomination of Prime Minister Dumitru Braghis,
former leader of the Communist Youth Union of Soviet Moldova.
During the 2000 political year, President Petru Lucinschi made a new attempt to achieve his own political agenda points, provoking a new hostile reaction by the parliament, which unanimously opposed him. On June 5 th, 2000, the
Article 78 of the Constitution was amended to return to the election of the President in Parliament like until 1991. President Lucinschi's mandate was due to
expire in December 2000, and parliamentary parties had to negotiate to identify
candidates with the chance to get the majority of 61 out of 101 deputies, or
three-fifths, according to the new constitutional provisions. This task proved
difficult so that, in the end, both candidates, Vladimir Voronin from the PCRM,
and Pavel Barbălat, supported by parts of the former ADR, failed to accumulate
enough votes, the first being supported by 59 deputies, the second by 42, in the
second round of the ballot. As a result, the parliament was dissolved by the
acting president, Petru Lucinschi.
On February 25th, 2001, the early parliamentary elections took place and
Communists won 50,07% of the vote. Vladimir Voronin was elected president
with 68 votes and was appointed to office on 4th April 2001. With the expiry of
his first term, the head of state, who had also presided over the ruling party, was
forced to seek the support of other parties that had entered the Parliament, as
the communist party did not have enough mandates, accumulating only 56 of
the three-fifths needed. It was supported by the PPCD faction, with all 11 votes,

3

The chairman of this party, Iurie Rosca, has run for Mayoralty in May 1999 for Kishinev
City Hall with the slogan "A Mayor with clean hand", losing to the mayor in office, Serafim Urechean.
4
In 2000, the former MpMDP presidential party changed its name to the Democratic Party
of Moldova (DPM), under which it is known today.
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by the deputies from DPM, 8, and by those of the Social-Liberal Party (SLP),
who were part of the Democratic Moldova Bloc 5.
In 2009, following the young people's revolt 6 against the fraud of parliamentary elections, the Communists fail to impose their own candidate, Zinaida
Greceanii, the prime minister, currently chairman of the Party of Socialists of
the Republic of Moldova (PSRM). Vladimir Voronin's party managed to occupy again a comfortable majority in the parliament in Kishinev, with 60 seats.
The parliamentary opposition was made up of the Liberal Party7, with 15 seats,
the Liberal Democratic Party of Moldova 8, with the same parliamentary representation and the Alliance "Our Moldova" with 11 deputies. Together, the three
parties held 41 votes and, as a result of antagonizing society as a result of the
unprecedented repression of anti-communist demonstrations 9, resisted the
Communists' attempts to obtain the "golden vote" 10, succeeding in manifesting
themselves as a real political antagonist, even after early parliamentary elections on July 29th11 when they formed the Alliance for European Integration
(AEI) on August 8th. With 53 seats in parliament, this political construction
resisted a new parliamentary scrutiny on November 28th, 2010, made necessary

5

Both parties, DPM and SPL, together with the party of the former mayor of Kishinev,
prime minister appointed in the political crisis in 1999, and head of the Court of Accounts,
Serafim Urechean, the Alliance "Our Moldova" (AOM).
6
Also, known as the "twitter revolution", the demonstration was the expression of dissatisfaction with the Communists' victory in the parliamentary elections of April 5, 2009, obtained under massive electoral fraud, ascertained by international observers and subsequently condemned by the European institutions.
7
Established by Anatol Salaru in 1993, with the name of the "Reform Party", later taken
over by Mihai Ghimpu as president, and renamed as the "Liberal Party" in 2005, when
Dorin Chirtoaca, nephew of Mihai Ghimpu (sister's son) is propelled as vice-president of
the party and becomes its candidate for the post of mayor of Kishinev.
8
Established by the former Minister of State Property Privatization, Vladimir Filat, in
2007.
9
The repression had as consequences 6 dead and a several hundred wounded and was accompanied by multiple cases of flagrant violation of human rights and citizenship rights
guaranteed by the laws in force. The authorities' repressions were followed by the devastation of the two official buildings, the Parliament and the Presidency, by violent elements
infiltrated among peaceful protesters.
10
The phrase became known especially in the context of the Communists' failure to impose
Zinaida Greceanii on the position of President of the Republic of Moldova, but remained in
the public consciousness during the summer campaign of 2009, counting for the early parliamentary elections of July 29th.
11
Adding them the Democratic Party of Moldova. After the former parliament speaker,
deputy minister and economy minister in the communist government, Marian Lupu, the
party succeeded in joining independently the parliament with 12 mandates.
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by the inability of parliamentarians to elect a president, and maintained in a
modified12 form until the November 30th, 2014, parliamentary elections.
During the period of the AEI1 and AEI2 governments, three interim presidents of the Republic followed successively. Mihai Ghimpu, the chairman of
the Liberal Party, was elected parliament speaker on 28 th August and became
interim president of the republic on September 11th, 2009, when Vladimir Voronin deposited his mandate. He held the interim presidential office until after
the 2010 parliamentary elections, when he was replaced, on December 30 th, by
Marian Lupu, the president of the DPM, elected as president of the new parliament. Between the two were Prime Minister Vladimir Filat, who was acting
president for one day (29th December 2010). Marian Lupu was acting as interim
president until March 2012, when he was replaced by lawyer and chairman of
the Superior Council of Magistracy Nicolae Timofti, elected by parliament with
62 votes on 26th March 2016. The three votes required by the Alliance for European Integration in order to elect Timofti as president were provided by the
parliamentary group of the PSRM13, composed by Igor Dodon, Zinaida Greceanii and Veronica Abramciuc14.
On the expiry of the term of office of Nicolae Timofti, on March 26th,
2016, the largest fraction of the parliament was that of the Party of Socialists.
By a ruling of the Constitutional Court following an interpellation given before
the amendments to Article 78 of the Constitution of the Republic of Moldova
on June 5th, 2000, they were invalidated and returned to the election of the president by direct vote. The presidential elections of 30th October and 13th November 2016 brought Igor Dodon as president after he defeated in the second round
with a 52% majority, Maia Sandu, the party's "Action and Solidarity" 15.

12

AEI1 until 28th November 2010 and AEI2 until the political crisis in January-February
2013, maintained by the LP's exclusion from the government and the introduction of the
Liberal Reform Party (split from LP) in the spring and, respectively the summer of that year
to the 2014 parliamentary elections.
13
Established at the beginning of the 1990s, part of the anti-Moldovan and pro-Soviet Interfront movement and headed by Valentin Krilov, PSRM was taken over by the former Deputy Minister and Minister of Economy in the Communist Governments Vasile Tarlev 2,
Zinaida Greceanii 1 and Zinaida Greceanii 2, Igor Dodon, after his failure to win the post of
mayor of Kishinev, on behalf of PCRM, in the May-June 2011 local elections.
14
The President of the Socialist Party of the Republic of Moldova, part of the Interphone
and Socialist Alliance, who supported Moldova's Democratic Agrarian Party during the
legislature 1994-1998. The Socialist Party merged through absorption with the Party of
Socialists in 2011.
15
Established in 2016 and headed by Maia Sandu, former minister of education in the governments led by Vladimir Filat and Iurie Leanca, between 2011-2015.
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National security vice
Article 11 of the Constitution of the Republic of Moldova has also been the
subject of intense debate in society, even though the theme of the debate, the
permanent neutrality of the state, was not so much discussed in the past as the
linguistic or administrative one.
Article 11 states that the Republic of Moldova proclaims its permanent
neutrality and does not allow the deployment of military troops of other states
on its territory. The Constitution was adopted in 1994 without having been subject to a popular vote in a referendum, as happened in most of the Central and
Eastern European countries that had left the Soviet bloc or the USSR. The most
conclusive reason why the voting of the constitution was limited to only 80% of
the 4.3 million citizens of the Republic of Moldova 16, namely deputies from the
majority of the agrarian-socialist, neo- and criptocommunist, was the armed
aggression of the Russian Federation in 1992. The territory of the five districts
on the left of the Nistru River, Camenca, Râbniţa, Dubăsari, Grigoriopol, Slobozia, including town of Tiraspol, and a number of localities on the right bank
of the Dniester, especially the municipality of Tighina and several communes,
remained out of control of the Chisinau authorities.
In the case of the Republic of Moldova, geopolitical subjects were granted
and given greater attention compared to other Central and Eastern European
states. The explanation is simple: to the West is Romania, the country from
which the territory of the Republic of Moldova on the right bank 17 of the Dniester belonged, and to the East is Ukraine – the country that until 2014 was part
of the Russian Federation's "close proximity", what it regards as its sphere of
influence, which it is trying to legalize internationally from 2014 onwards,
through the armed aggression against Ukraine. In the Republic of Moldova, the
political right-wing has, besides its traditional ideological component18, a
16

The 1989 census, conducted by the Soviet Unionțs authorities, numbered 4,335,000 inhabitants on the territory of the Soviet Socialist Republic of Moldova. They all received the
citizenship of S.S.R. Moldova with the proclamation of state sovereignty on 23 rd June 1990.
17
With the approximations: there are, since 1992, localities on the right bank of the Dniester, controlled by the Tiraspol regime led by citizens of the Russian Federation, and there
are settlements on the left bank of the Dniester under the authority of Kishinev (these are
part of the Dubasari district).
18
European Conservatism with its valences of Christian democracy and communitarianism,
developed in Germany (the Christian-Democratic Union and the Christian-Social Union of
Bavaria), Italy (the “Christian Democracy” Party, also called Balena Bianca - White
Whale), Norway (the Party of Christian People of Norway), but also in Romania (the National Peasant Christian Democrat Party) and other European countries.
In Republic of Moldova the liberal ideological option was embraced by parties such as the
Reform Party, transformed into the Liberal Party, the National Liberal Party of the Republic
of Moldova, led by Vitalia Pavlicenco, former leader of the Party of Democratic Forces,
originally the Congress of Intelligence detached from the Moldovan People's Front and the
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strong geopolitical component that is easy to understand given the conservative
approach to recovering historical memory. This is the orientation towards the
West and, first of all, towards Romania. The deviation from the pro-Romanian
orientation, perceived by the supporters of the right-wing and geopolitical rightwing parties as implicit, is considered in the Bessarabian society a betrayal of
the national cause, euphemism for the union of the Republic of Moldova with
Romania and the restoration of the Romanian territorial integrity lost in the
second World War, even in part19.
The political left is also tributary to the geopolitical orientation in the opposite direction, towards Moscow. It is the case of all the parties formed by the
members of the Moldavian Communist Party (the first and second echelons, the
various ethnic cryptocommunists and usually using the Russian language, and
the neo-communists of predominantly Romanian and Romanian mother
tongue)20, starting with the Agrarian Democratic Party of Moldova, The SocialAlliance “Our Moldova”, the Liberal Reform Party, detached from PL following Mihai
Ghimpu's ostentatious refusal to pass the party's leadership to Dorin Chirtoaca.
The change of ideological turn towards liberalism took place after the Christian Democratic
People's Party (the Moldavian People's Front transformed into the Christian Democratic
People's Front at the 3rd Congress in 1992 and the Christian Democratic People's Party in
1999) supported the communist Vladimir Voronin as the president of the republic, in exchange for an agenda of institutional reforms that Voronin has assumed.
The right-wing parties in the Republic of Moldova are conservative in virtue of the social
conservatism inherent in the paternalist, traditionalist and clientele-based society existing
between the Prut and the Dniester. Even the leaders of self-declared parties as "liberals"
"live ideologically" in a very conservative manner compared to their peers in other European countries. Since 2005, the liberal option is a form without a typical background for the
divided society of Moldova, especially if we think about the ideological affiliation of the
Liberal Democratic Party of Moldova, which has turned to the European People's Party,
based on the two conservative parties with tradition in Europe, the Christian Democratic
Union / the Christian Social Union of the Federal Republic of Germany, restored in 1945
on the basis of Christian-Democratic parties of the Republic of Weimar, and "Christian
Democracy" of Italy.
19
Taking in consideration the evolution of the Romanian-Ukrainian bilateral relationships,
from the Romanian state did not recognizing the sovereignty of the Ukrainian state over the
counties of Storojineţ, Cernăuţi, partly Rădăuţi, Dorohoi, Hotin, Cahul, Tighina, Ismail,
Cetatea Albă, with the referendum on state independence Of Ukraine on 1st December
1991, up to the signing and entry into force of the Treaty on Cooperation and Good Neighborhood Relations between Romania and Ukraine, on 22nd October 1997, and the failure of
the Romanian Party to obtain from the Ukrainian side the respect of the provisions The
Paris Peace Treaty of 1947 on the Danube border.
20
The Communist Party of Moldova, a Communist Party of Soviet Union subsidiary,
founded on August 8th, 1940, after the military occupation, on 28th June – 3rd July, of a part
of northeastern Romania, to the east of Prut, north of the Danube and east of Ceremus, was
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ist Party, the Socialist Party of the Republic of Moldova, the Social Democratic
Party, the Party of Communists of the Republic of Moldova 21, and, to a certain
extent, the Democratic Party of Moldova, still in power today22.
In the case of the geopolitical left-wingers, however, the distinction should
be made between the followers of giving up sovereignty to Moscow and those
who follow the policy of a "gentle lamb that sucks from two sheep"23, or in a
Bessarabian pasture-like approach made by agrarian leader Dumitru Moţpan24,
president of the Moldovan Parliament 1997 and 1998, of the "gentle calf sucking from two cows". From the ethnocultural point of view, the followers of the
first option of foreign orientation of the Republic of Moldova "are Russianspeaking", while followers of the second option are "Moldavians".25 Vladimir

banned on August 23rd, 1991 by a decision of the Parliament of the Republic of Moldova,
on the days when hardliners from the CPSU, grouped in the State Committee for the Exceptional Situation and led by USSR Deputy President Ghennadii Ianaev to prevent signing a
new union treaty between the Soviet republics instead of the 1922 that would have given
sovereignty to each republic, and would mean, from the perspective of the USSR retainers
in old form, the dissolution of the Soviet state.
21
Established by the Soviet Militia General and Russian citizen Vladimir Voronin, together
with a group of hardline followers from the former CPSU, in October 1993.
22
It began his political existence as a party of Petru Lucinschi, who was brought from the
post of secretary II of the Communist Party in SSR Tadjika and elected secretary general of
the Communist Party of Moldova after the street confrontations of November 7-10, 1989,
event accompanied by the attack of the headquarters of the Ministry of Internal Affairs of
the SSR Moldova, the minister being Vladimir Voronin.
23
According to the political folk of the 1990s, the phrase would belong to the second president of Ukraine, Leonid Cucima, and describes the country's state of neutrality between the
Russian Federation and its revanchist interests and, since 2014, the irredentist, and the
Western world, traditionally represented in the Commonwealth of Independent States by
the EU-NATO-US Triad.
24
President of the Democratic Agrarian Party of Moldova since its founding – October 19th,
1991, until 1998. The failure of the party to join the parliament in the March 22 nd, 1998
elections determines Moţpan's retirement and the taking over of the party by Anatolie
Popusoi, who changes the name in the Agrarian Party of Moldova after the early parliamentary elections of February 25th, 2001, when the party failed to pass the electoral threshold of
6%. He became known through the "winged expressions" he was proffering, such as "the
globe of Moldova", "the circle of 380 degrees", "Patria begins from the village’s bull", etc.
25
Who understand that they speak Romanian language, but they are stubborn to call it
Moldavian (ethnic Moldovianism), or they call it Romanian but with the dispensation that
the inhabitants choose to be called Moldavians (civic Moldovianism), forms of Moldavian
ideology proclaimed as state ideology contrary to Article 5 paragraph 2 of the Constitution
of the Republic of Moldova which prohibits the officialization of any ideology as official
state ideology. Moldovianism was officially proclaimed in the Republic of Moldova in
2003, with the adoption of the organic law "The Concept of National State Policy" by the
Parliament dominated by the Communists of Voronin. The logic of these people's actions is
to preserve the Moldavian statehood in its present form and not to allow the unification of
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Voronin is like a liturgical paper between "Russian speakers and Moldavians",
in a (geo)political sense, being himself a Romanian national from the left bank
of the Dniester River, having as his mother tongue Romanian, with a grandfather collaborating with Romanian troops in Transnistria during the period 19411944, whose aunt lived recently a few dozen kilometres from the capital of
Romania, Bucharest, but at the same time a fluent Russian speaker, fully
framed in the military and militarized system of the USSR and the Russian
Federation, formally communist, with a Russian-speaking wife and Russified
children.
On May 2nd, 2017, the Constitutional Court of the Republic of Moldova,
led by lawyer Alexandru Tanase, 26 from October 2011 to May 2017, gave a
sentence on the interpretation of Article 11 on the permanent neutrality of the
Republic of Moldova. The interpellation came from the Liberal Party deputies,
the followers of an external policy line aimed at Moldova's accession to the
North Atlantic Treaty Organization, the collective security pact of the Western
countries. In the ruling of the Constitutional Court, the permanent neutrality of
Article 11 is maintained, but it is established that the Supreme Law of the Republic of Moldova cannot be a suicide pact, and the state enjoys the legitimate
right to request outside military assistance if it feels threatened. Also, the Constitutional Court's decision qualifies Russian troops from the eastern districts of
the Republic of Moldova as foreign troops of occupation, cancelling de facto
the Moldavian-Russian Treaty of 1992.
Conclusions: "Anteriul lui Arvinte și viteza sa de cârpire"
(The Arvinte’s surplice and its speed of patching up)
Within the limits and objectives of this analysis, some conclusions can be
highlighted.
First of all, the Constitution of the Republic of Moldova is a supreme law
that has not been subject to the adoption of a majority of the representatives of
the state's state body, which creates both problems of imposing legitimacy
the Republic of Moldova with Romania through the passage of political authority over the
territory of the Republic of Moldova to Bucharest.
26
Previously, Alexandru Tanase served as a judge at the Constitutional Court, since April
2011, and Minister of Justice (from 25th September 2009 to 6th May 2011), deputy in the
Parliament from MLDP (April 2009-May 2010 and again November 2010 – February
2011). He was a member of MLDP since the founding of the party, in 2007, until the 4 th
Congress of April 10th, 2011, when he resigned as First Vice-President and withdraws from
political activity, in his place being elected the Moldavian Foreign Minister, the former
Soviet diplomat, Iurie Leanca.
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within the borders and the inability to impersonate "constitutional patriotism"
as an adhesion of the citizens to the institutional ensemble and to the norms
created through the public administration.
Secondly, the neuralgic points I have called "constitutional vices" are
solved through jurisprudential solutions that bear the signs of a provisory influenced, both by the interests of the political class and by the pressures exerted by
different groups of the civil society.
In my understanding, the Republic of Moldova modifies its constitutional
provisions in order to try to correspond, from the perspective of the state's
needs, to the changing international situation as well as to the social processes
within it. The uncertainty and, at the same time, the challenge faced by the
Moldavian state resides in the speed with which it repairs the "Arvinte’s27 surplice" (an older still of clothes) - its own constitutional and legislative ensemble.

27

Arvinte is a fool of the popular Romanian anecdotes. He is also the character of the comedy "Arvinte and Pepelea" by Vasile Alecsandri and of the fable "Anteriul lui Arvinte" by
Alexandru Donici. Arvinte, having his coat (surplice) broken in his elbows, cut off his
sleeves to fold it. Because the world was laughing at him, he cut off its foot to repair its
sleeves. The surplice is a long coat carried today by Orthodox priests, but in the past it was
typical for the Romanian princes or boyars. Then she was also worn by peasants or fiddlers.
The phrase Arvinte's surplice is used to point out someone who gets to one side and ruins in
another, according to Horia Dumitru Oprea, 2010, History recovered.
<https://istoriiregasite.wordpress.com/2010/12/14/anteriul-lui-arvinte/> (15.05.2017).
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Summary:
In a permanent changing security environment, the Republic of Moldova, a
small state situated at the Eastern flank of Europe, is struggling to find her path
in between two possible strategic ways – either towards Europe, or coming
back to the Russian sphere of influence. The political situation and international influence from these areas are not easing decisions of the Moldovan leaders.
On one hand, there is a real and permanent political and military support being received by the Moldovan Authorities from NATO, the EU, Romania and
the United States in key domains like: migration and asylum, justice, local administration, transparency and e-governance, and Sector Security Reform
(SSR). On the other hand, the pressure put by Moscow on central authorities
from Chisinau, as well as the anti-European measures undertaken by proRussian parties from Moldova, balanced all positive reactions of pro-European
population and negatively influenced the political, social and cultural life of
Moldavians. SSR is the most developed and supported domain that has a strong
impact on the possible future position of the Republic of Moldova in Europe.
Keywords:
SSR, HLA, DCBI, National Security Strategy, National Defence Strategy, Military Strategy, Military Doctrine, Joint Chiefs of Staff
Despite the fact that the country is small, poor, and situated at the Eastern
flank of Europe, without a real economical strength and a well developed military power, the Republic of Moldova has a strange geostrategic importance and
a kind of influence in the political-military situation in the region. She represents a piece of chess on the Russia – Europe’s table of negotiations regarding
the future development of the region.
She is considered as a buffer zone between NATO and Russian Federation,
between Romania, Ukraine and the Russian Federation. As well as her inclusion in the Extended Black Sea Area, without having an open littoral, it shows
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the strangeness of the country’s geostrategic position in this part of Europe. It
also highlights the struggle of some regional powers, like USA, the EU or Russia to control or, at least, influence the political and economic development of
Moldova.
Not for a small importance, the Transnistrian frozen conflict, as well as the
unsolved situation of Gagauzia and the so called “Balti Republic”, which, in
turn, request international or regional interventions, make this area a volatile
one, with a flammable character if not controlled and too many actors involved.
This article is aimed to demonstrate the ambiguous and endless way of the
Europeanization of Moldova, as well as the inefficient and unrealistic measures
undertook by different ruling partners and political leaders after the independence and up to now. Our intent is to highlight the dual political approach during
different periods of time and show the main characteristics of the Moldavian
Security and Defence Policy during time.
Gaining her independence in 1991 from the former Soviet Union, the Republic of Moldova has had and continues to have a cyclical security and defence policy regarding the chosen path to follow – either towards West, or within the East. So far, there were several intents of politicians to make the country
select NATO and the EU on one hand, or to become member of the Russia-led
Customs Union. As the great progressive reformer Fighting Bob La Follette
stated “democracy is a life... and involves constant struggle.” This endless divergence of political opinions is called “the battle of vectors.” 1
The 1991-1997 period was characterized by the first measures undertaken
to change the former Soviet orientation to a nationalistic one, by reforming the
State structures and the Armed Forces, establishing the National Defence System, approving specific national laws, and elaborating a National Security Concept, as well as the first Military Doctrine (1995) 2. Nevertheless, the diplomatic
relations with Russia were re-established (1992).
The year of 1997 was characterized by two antagonistic political events,
which had a great influence for the national security and defence policy and
demonstrated the dual character of the Moldavian political class: the signature
of the Strategic Partnership Memorandum with Russia and the establishment of
the Partnership and Review Plan (PARP) with NATO (Moldova joined the
Partnership for Peace Programme in 1994). Therefore, the 1997-2002 period
can be very well described by figure no 1.

1

V. Sol ovi e v, Moldova: EU Integration at all Costs”,
<https://imrussia.org/en/analysis/world/2121-moldova-eu-integration-at-all-costs>
(01.06.2017).
2
T. An t on , Evolution of the National Defence Policy and Military Reform in the Moldovian Armed Forces”, PowerPoint Presentation sustained by the Moldavian Delegation at the
Romanian-Moldavian Staff Meeting at Bucharest, 04.12.2013, slide 3.
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Figure 1. The Second Period of the National Defence Policy.

Source: T. Ant on, op. cit., slide 4.

The next period, including years of 2002-2007, started with the approval of
the Military Reform Concept, followed by the adaptation of a set of national
laws regarding the defence domain, in order to improve the security and defence policy. In 2004, the Moldavian Security Supreme Council (CSS) approved the Restructuring and Modernisation Concept of the National Armed
Forces and in 2005 the Government issued an ordinance regarding the Armed
Forces Construction and Development Plan for 2005-2008. Also, it is worth
mentioning here, the next step for strengthening the cooperation with NATO
was establishing the first Individual Partnership Action Plan (IPAP) in 2006.
In order to achieve something touchable and visible in the policy towards
the West, the Moldavian Government asked for the USA and the UK’s support3
to analyse and present proposals for the modernisation of State structures to
meet European standards. Therefore, some very important changes of the Moldavian Strategic and Defence Policy took place in the 2007-2012 period, when
the first Strategic Defence Review was conducted in the Armed Forces and its
results were presented and approved by the CSS in 2012. In parallel, the National Security Concept was elaborated in 2008 and the first National Security
Strategy was approved, by the Parliament, on 2011.
The main issue, which was never solved by all these strategic documents,
is represented by the lack of political will to increase the defence budget. Having a dual approach for the national policy regarding economical and military
aspects, the Moldavian political parties never agreed on the total amount of
3

The British Security and Justice Group has advised the Moldovan Ministry of Foreign
Affairs and European Integration on development of the Strategy of Information and Communication in the area of Security and Defence (SICASD). The same British advisory
group consults the Moldovan Ministry of Defence on finalizing the Strategic Defence Review and drafting the National Military Strategy.

142 | S t r o n a

necessary money for the Armed Forces to reform and modernise, keeping the
survival status of it. Even if a draft Military Strategy was elaborated in 2012
and reviewed in 2013, and the Romanian support4 was requested in this respect.
Understanding that, from the political-military point of view, a political decision to join NATO or strengthen the Strategic Partnership with Russia will never be achieved as it is stipulated by the neutrality status in the 1994 Constitution,
the Moldavian Government reoriented its Strategic and Defence Policy towards
the European Union (EU), by sending a non-paper to some EU Member States
(2012) to seek their support for a possible European integration. This new orientation characterizes the period after 2013, when the pro-European political coalition tried to achieve two important goals from this cooperation with the EU: visa
liberalisation after a real state reform and possible participation of the Republic
of Moldova in the EU-led civilian and military crisis management.
Because of the EU slow reaction and in order to respond to the Moldavian
Authorities’ political request, the Community of Democracies (CD), led by
Poland and the USA, established a Task Force for Moldova (TFM) to discuss
and agree on possible mechanisms for channelling support to priority areas
identified, like: judicial reform, local government, government transparency,
security sector reform, and migration policies 5.
Later same year, the EU reacted by taking over the SSR responsibility and
sending an European Commission expert at the Ministry of Defence to leverage
the resources and expertise of both CD and the EU to facilitate progress 6. Also,
the bilateral support provided by Romania increased accordingly.
Step-by-step, the EU took over the CD TFM’s responsibility and started
the preparation and negotiation for an Association Agreement with the EU, as
part of the European Neighbourhood Initiative Policy (document finalised and
signed in 2014). Therefore, the EU support drastically increased after 2013,
consisting, especially in:
 reforming the Security and Information Service (SIS) in line with the
principles of democratic governance and transparency;
4

Romania provides extensive support in the field of military education and training (i.e.
study scholarships for students and officers, exchanges of experience, language training,
participation to military exercises organised in Romania), assistance for the reform and
modernisation of the military education and the human resources management system. For
2013 there are also new proposals regarding assistance at the Ministry of Defence (MoD)
level on drafting defence legislation, assistance on defence planning (PPBS) with focus on
strategic planning, as well as training of civilian and military personnel from Moldova in
the Training Centre for Post-Conflict Reconstruction (CEFOR, under Romanian Ministry
for Foreign Affairs (MFA)) for participation in civilian missions for crisis management.
5
First Meeting of the Community of Democracies Task Force for Moldova,
<http://waszyngton.msz.gov.pl/en/news/mtf_eng>, (28.04.2017).
6
Note on Possible Support to Moldova, CMPD document No 77/13, 28.06.2013, Council
of the EU General Secretariat, p. 5.
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 supporting the Justice Sector Reform (financial and technical assistance);
 supporting the government to realize its wider reform agenda and to develop the capacities for the Deep and Comprehensive Free Trade Area,
and visa liberalisation;
 supporting Confidence Building Measures in Transnistria, in order to
contribute to the peaceful settlement of the conflict in this region;
 establishing an EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine
(EUBAM Moldova and Ukraine), funded by the EU and administered
by UNDP7, to provide on-the-job training, technical assistance and advice to the Moldovan and Ukrainian border guard and customs services,
reinforce their capacity to tackle customs fraud, detect cases of smuggling and trafficking in human beings, and carry out effective border
and customs controls and border surveillance.
At the same time, Moldavian Authorities asked Romanian support to establish a Joint Commission that can work in common for elaborating the main
strategic documents as depicted by figure no 2 and included in the new approved National Defence Law.
Figure 2. The new approved Defence Planning System.

Source: G. Bob eica , The Role and Place of the Future Military Strategy in the Strategic Documents Architecture of the National Defence System, PowerPoint Presentation sustained during the Romanian Experts Visit at Chisinau, 24.05.2016, slide 14.
7

United Nations Development Programme.
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The current status of these strategic documents is unclear and far from being finalised and approved, even if there is enough political will to create the
Defence Planning System. A new National Security Strategy was elaborated by
the former President, Nicolae Timofti, acknowledged by the CSS, but never
approved by the Parliament before the end of 2016 elections. Therefore, despite
the high work and struggle of pro-European political coalition to finalise and
approve subsidiary strategic documents, the National Defence Strategy is elaborated but not discussed in the CSS and the Military Strategy is under development.
Nevertheless, there have been several events that negatively influenced the
European integration of the Republic of Moldova. The Ukrainian Crisis, followed by big corruption scandals involving ruling parties or political leadership, like the former Prime-minister Vlad Filat, as well as the last year election
of a pro-Russian President, Igor Dodon, have postponed the Moldavian proEuropean politicians’ dream to send out its EU membership application in
2015. One relevant example was the fact that five days after the Association
Agreement was signed between Chisinau and Brussels, Russia imposed
an embargo on Moldovan fruits, vegetables, and canned food products, exploiting the vulnerabilities in Moldova’s economy.
According to an authoritative survey commissioned last year by the National Democratic Institute, only 40% Moldovans support European integration,
while 44% are in favour of Eurasian integration. This ratio continues to be influenced by Kremlin’s involvement and support to those Moldovan factions
that oppose European integration, as well as traditional parties with ties to Russia. Not for a smaller importance, Moscow exploits divisions within Moldova’s
integrity, using Transnistrian and Gagauzian leaders to put political pressure on
Moldova’s ones to abandon the Association Agreement and the Deep and
Comprehensive Free Trade Agreement with the EU.
We can summarise that the European integration project of the Republic of
Moldova is jeopardised by both external and internal factors. Since 2016 Presidential elections, there has been a stalemate situation, both pro-European and
pro-Russian political parties waiting for the 2019 Parliamentary elections to
establish a kind of majority for bringing Moldova to the West or to the East.
The proclamation of some corrupt oligarchs as being pro-Europeans
formed a wrong Moldovans’ perception of associating their home-grown
crooked politicians with the EU with a dramatically impact of declining population support for European integration. This aspect, together with the popular
voice of dissafectation regarding the EU and NATO’s “too little, too late” support towards Moldova’s so-called pro-European government, might shift the
balance to the Russian Federation and forced Moldavian policy-makers to look
towards the Russia-led Customs Union.
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Summary:
Within the framework of the “Visa Liberalisation Dialogues” conducted by the
EU with three Eastern Partnership countries, namely Ukraine, Moldova and
Georgia, two of them, initially Moldova and now already Georgia have been
successful so far in terms of gaining visa free travel to the Schengen zone countries, however still under special circumstances. In particular, the regime is
functional for those who hold a biometric passport and at the same time, it
works only for the short-stay visits, i.e., for a period of stay of 90 days in any
180-day period. The article analyses not only the effects of the “Visa Liberalisation” on the example of Moldova, as well as foresees the general dynamics in
the case of Georgia, but there has been also addressed the main question on
how much the visa liberalisation means only the specific type of cooperation of
these countries with the EU with no mandatory membership or can eventually
lead to that, in the light of the current dynamics of the European community
development.
Keywords:
visa liberalisation; Schengen zone; EU; Moldova; Georgia; Eastern Partnership (EaP) countries; Transnistria; Abkhazia; Samachablo (s. c. South Ossetia)
Introduction
As this is well-known, the EU has conducted “Visa Liberalisation Dialogues” with three Eastern Partnership countries, in particular, with Ukraine,
Moldova and Georgia. Through these dialogues, led by Directorate General
(DG) Migration and Home Affairs, the EU has gradually followed its long-term
strategy of granting visa-free travel on a case-by-case basis, provided that conditions for well-managed and secure mobility are in place.
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It is noteworthy to mention that the dialogues were built upon “Visa Liberalisation Action Plans” (VLAP), which include four blocks of benchmarks related to document security, including:
 biometrics;
 border management, migration and asylum;
 public order and security;
 external relations and fundamental rights.
The benchmarks concerned both the policy and institutional framework
(legislation and planning) and the effective and sustainable implementation of
this framework.
The implementation of the Action Plans has been closely monitored by the
Commission through regular progress reports, transmitted to the European Parliament and the Council, and which are publicly accessible. In addition, progress has been monitored through regular meetings of senior ranking officials
from the European Commission and the partner countries 1.
Experience of Moldova
The EU-Republic of Moldova Visa Liberalisation Dialogue was launched
on 15th June 2010 and the VLAP was presented to the Moldovan authorities in
January 2011. There were issued five Progress Reports on Moldova from 2011
to 2013 along with a Report on the Possible Migratory and Security Impacts of
Future Visa Liberalisation for Moldova on the EU (August 2012).
The European Commission proposed on 27th November 2013 to allow visa-free travel to the Schengen area for Moldovan citizens holding a biometric
passport. This proposal was built on the successful implementation by the Republic of Moldova of all the benchmarks set in its Visa Liberalisation Action
Plan. The decision to transfer the Republic of Moldova to the list of third countries whose nationals are exempt from visa requirement came into effect on 28th
April 2014. From this date, the visa obligation for citizens of Moldova, the first
EaP country in this regard, who hold a biometric passport and want to travel to
the Schengen zone for a short-stay was abolished2.
While analyzing the outcomes of the visa-free regime with the EU for
Moldova after three years of its establishment, we have to take into account
some important statistics and trends; generally, the number of biometric passports issued by the Moldovan authorities significantly increased and composed
almost half of country’s whole population (according to the official data of the
1

Visa liberalisation with Moldova, Ukraine and Georgia, The official website of the Directorate-General of the European Commission, “Migration and Home Affairs”,
<https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/easternpartnership/visa-liberalisation-moldova-ukraine-and-georgia_en> (30.04.2017).
2
Ibidem.
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state-run Centre for State Information Resources “Registru”, 3.965.776 million
people as of 1st January 2017)3 for April, 2016. In two years after the visa liberalisation, around 577.058 Moldovan citizens (in fact much less than the total
amount of biometric passport holders) travelled to the Schengen area for
1.400.122 times4. Lesser travels can be explained by the social-economic problems of Moldovans and their low average income rates.
Statistical data5, provided by the European Border and Coast Guard Agency
(Frontex), points that practically none of indicators of migration tendencies, including, inter alia, illegal crossings of the green border, clandestine entries, illegally staying in the EU, are a cause for concern for the shape of a EU’s visa-free
regime with Moldova. It is worth to distinguish one appealing issue. Level of the
refusals of entry increased, for example, in May 204 (the largest one in the whole
year). It was caused by the fact, that some travellers were not informed about the
principle, that visa waiver only applies to citizens holding a biometric passport
(everyone else still need to apply for a visa as before). Despite this, the amount of
entry refusals in 2014 doubled in comparison with the previous year (this upsurge
was based mainly on the lack of justification for entry). There was also general
increase of number of asylum applications, lodged by Moldovans in the EU.
However, this was insignificant in comparison to other nationalities, especially
when European Community currently faces massive migration.
Although, separate issue arising with changing intensity in the time dynamics, which needs special attention from the Moldovan authorities is connected with the document fraud or the falsification of Moldovan biometric
passports by criminal groups, corrupting courts of law or employees responsible for issuing documents 6. According to all the relevant figures though, Moldovan citizens illustrated more or less responsible attitude towards the visa-free
travel opportunity to the Schengen states.

3

State Register of Population: Statistics of the State Register of Population on physical
persons residing on the territory of the Republic of Moldova in the territorial and administrative division (effective 01.04.2017), The official website of the State Enterprise Centre
for State Information Resources “Registru” (SE CSIR “Registru”),
<http://www.registru.md/en/date-statistice/in-profil-administrativ-teritorial> (30.04.2017).
4
News from Moldova: Two years of visa free travel for Moldovan citizens to the European
Union, The official website of the Embassy of the Republic of Moldova to the Kingdom of
Belgium, <http://www.belgia.mfa.md/news-from-moldova-en/?news=503820>
(30.04.2017).
5
Eastern Partnership Risk Analysis Network Quarterly Reports, The official website of the
European Border and Coast Guard Agency (Frontex),
<http://frontex.europa.eu/publications/> (30.04.2017).
6
Ibidem.
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Transnistria
Among the main attractions of largely beneficial Euro-Atlantic integration
agenda overall, as well as of visa liberalisation with the EU for Moldova as one
of the crucial parts of such course, is evidently if not solving, at least making
the Transnistrian problem easier to some extent, with more optimistic future
prospects of resolving the conflict gradually. In this particular case, i.e. with
gaining the visa-free travel opportunity, Moldova expects more Transnistrians
to apply for Moldovan biometric passports even for the purpose of gaining
simpler access to the Schengen countries, but that would serve to their voluntary reconnection with the country’s constitutional bodies and logically serve as
an additional motivation for the reconciliation. Until December 2015, the number of biometric passports issued to Transnistrians exceeded 97.000, which is
about one third of the region’s total population of approximately 300.000, according to unofficial sources.
Case of Georgia
The EU-Georgia Visa Liberalisation Dialogue was launched on 4 th June
2012 (IP/12/561) and the VLAP was presented to the Georgian authorities on
25th February 2013. There were published four Progress Reports on Georgia
from 2013 to 2015.
The European Commission proposed on 9th March 2016 to allow visa-free
travel to the Schengen area for Georgian citizens holding a biometric passport.
This proposal was built on the successful implementation by the Republic of
Georgia of all the benchmarks set in its Visa Liberalisation Action Plan7. The
European Commission submitted a legislative proposal on the visa liberalization for Georgia to the European Parliament. Initially it was assumed that visafree regime would be discussed for both countries as a package, Georgia and
Ukraine, but the MEPs (Members of the European Parliament) decided to divide the two countries. On March 1 st, 2017, Georgians have been granted the
freedom to travel to the Schengen Area member states. Since 28th March 2017,
Georgian citizens holding biometric passports can travel to the Schengen Zone
without a visa for a period of 90 days within any 180-day period for purposes
other than working 8, and thus, the South Caucasian state became the second
EaP country in this respect.
Among other challenges Georgia is expected to face as an outcome of the
visa liberalisation, the likelihood of a certain increase especially in refusals of
7

Visa liberalisation with Moldova, Ukraine and Georgia, op. cit.
Georgian citizens can travel to the Schengen Zone without a visa,
<https://www.schengenvisainfo.com/georgian-citizens-can-travel-to-the-schengen-zonewithout-a-visa/> (30.04.2017).
8
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entry or of the number of asylum applications, exists. However, the effective
operability of the migration and border management bodies taking into account
Georgia’s evident progress for already more than the last decade in terms of
modernized structural reforms and success of Western institutionalism in general, would be of great importance in order to successfully maintain the visafree regime along with the Georgian Government’s support for the country’s
Euro-Atlantic integration course on a permanent basis.
In the similar context as is seen Transnistria for Moldova, Georgia considers the visa liberalisation with the Schengen zone as a new incentive for the
people from Abkhazia and Samachablo (s. c. South Ossetia) to voluntarily reconnect with the Georgian administrative authorities, that would eventually
contribute to reconciliation and gradual conflict-resolution.
Conclusion
Visa liberalisation regimes, with or without leading to the eventual EU
membership for the EaP countries (namely, Moldova, Georgia, and Ukraine),
has obvious advantages. It should be noted, that the success of abovementioned
countries, despite the effective work that has already been concluded and political gains, largely depend on the development of the EU itself. One must consider identity, economic, political and refugee crises the European Union currently faces. Of course, as the results of this analysis indicate, Moldova needs
even more improvement through concentrated actions of the state government
in general or the administration of migration, and good border management.
These actions must be carried out with realistic perspectives of overcoming
issues related to, for instance, document fraud, corruption etc.
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Summary:
The purpose of this article is to analyze general framework of NATO’s response to complex, non-military crises. The study will be conducted in the context of transforming security environment. The question of NATO’s doctrines
and modus operandi will be raised to examine the operational patterns in several types of non-military contingencies. The main emphasis is put on disaster
relief and the NATO’s specialized unit – Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre. Its origins and selected instances of operations are followed
through with the aim to explore the question of NATO’s usefulness in challenging contemporary security threats. The author attempts to prove, that due to the
complex and constantly changing nature of international system, NATO still
has necessary means to be crucially important, and effective actor to provide
security. The paper does not contend to status of a comprehensive study, due to
the extensity of subject matter. It examines one element, although, as far as
author’s opinion is concerned, the one of great importance to the whole subject.
Keywords:
NATO, non-military crises, civil planning, emergency management, disaster
relief
Introduction
The security environment of 21st century is a complex structure with
change as a defining attribute. Strategic shifts in international order, sustained
by political and economic developments, social and technological evolution,
and changes in natural environment, generate influence on security as a reality
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and as a concept. In the “risk society”, as Ulrich Beck states, anxiety, is built
not only by the threat of the use of nuclear device, terrorist groups or weaponization of deadly viruses or full-scale military confrontation.
According to U. Beck, these risks are by-products of the “modern system”,
which constitutes a threat for itself. Climate change (already having status of
“threat multiplier” in U.S. security perception1), iterative natural catastrophes
create complex emergencies, which scale is determined by concomitance of
different types of crises. In multi-faceted systems defining contemporary life,
composed of interacting agents, adaptability, self-organization, instability, influence of history, permeable boundaries, irreducibility2, risks have long latency period (temporal delocalization, according do Beck), transcend boundaries
(spatial delocalization) with causes and effects extremely difficult to determine
(social delocalization) 3.
In complex emergencies, natural disaster may be followed by the failure of
technological infrastructure (e.g. Fukushima nuclear powerplant), humanitarian
crisis, atrophy of social bond or even a violent conflict. Contemporary crises
are therefore complex, and the response for them must also be complex, and
comprehensive. Consequences of crises may have impact on large communities, cross state’s borders, affect almost every sphere of life. What is more, the
so called “cosmological episodes”, disrupt individual’s, group’s or institution’s
beliefs and assumptions about how their surroundings works 4. When the crisis
begins and the events unfold, manpower and equipment deployed during the
“hot phase” may become overwhelmed and the resources insufficient. National
crisis management mechanisms’ efficiency (in all phases), especially in weaker
states may need international help immediately. Global crisis response framework is based on the United Nations agendas, programs and mechanisms. UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) first responders’
teams are deployed do provide coordination of efforts undertaken by other organizations acting under UN-led clusters 5. What NATO, the largest and most
powerful military alliance in the world can do about non-military crises? It occurs that extensive capabilities of NATO can and did serve in response for
complex emergencies

1

Quadrennial Defense Review 2014, United States Department of Defense, March 4, 2014,
<https://www.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/QDR/2014_Quadrennial_Def
ense_Review.pdf> (04.05.2017), p. 8.
2
See more: D. R. Gi l pi n, P. J. Mur ph y, Crisis Management in a Complex World, New
York 2008, pp. 24-32.
3
U. Be ck, World at Risk: The New Task of Critical Theory, „Development and Society”
2008, Vol. 37, No. 1, p. 6.
4
Encyclopedia of Crisis Management, ed. K. B. Pen uel , M. St a t l er , R. Ha gen , Washington D.C. 2013, p. 181.
5
Ibidem, pp. 136-38.
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NATO and the emerging security environment
NATO is transforming accordingly to the abovementioned trends in global
security environment. In its in-depth analysis form August 2015, Allied Command Transformation, indicated ten “Instability Situations”, marked as “equal
in terms of importance”, which NATO must be prepared to face in 2030. Apart
from violence military contingencies, one can find “Large Scale Disaster”. We
can also treat “Disruptive Impact of Mass Migration, High Impact CyberThreat and Mega-city Turmoil” as non-military contingencies 6.
Crisis response plans must consider the situation, when complex emergency may be exploited by the hostile power – a state or non-state actor – which
can take advantage of chaos. Therefore, NATO must be structurally prepared to
face complex emergencies, which may be only a prelude to more dangerous
events, threatening the security of the Euro-Atlantic area. What is more, nonmilitary contingencies, crises, natural and technological disasters in the neighbouring regions (e. g. massive migration) may have the potential to pose a direct and severe threats to member states. As Barry Buzan and Ole Wæver
claim: “many threats travel more easily over short distances than over long
ones. The impact of geographical proximity on security interaction is strongest
and most obvious in the military, political, societal, and environmental sectors”7. It is imperative to be prepared for a broad spectrum of crises, which can
turn into cascade of events. Undergoing difficult process of general transformation, NATO leaders, along with governments and strategists of member
states, are aware of the world’s complexity. Imminent threats and current operations requirements create obstacles, but from grand strategy level, through
operational and purely tactical tiers, the structure learns and slowly, but consequently, adapts.
The last NATO’s Strategic Concept, introduced after the Alliance celebrated its 60th anniversary mentions natural disasters, as a part of security environment, which emphasize, that the Alliance do not treat them as a future phenomenon, but a threat here and now: “Key environmental and resource constraints,
including health risks, climate change, water scarcity and increasing energy
needs will further shape the future security environment in areas of concern to

6

Framework for Future Alliance Operations, NATO Allied Command Transformation,
August 2015, <http://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/ffao-2015.pdf>
(04.05.2017), p. 6.
7
B. Buz a n , O. Wæver , Regions and Powers. The Structure of International Security,
New York 2003, p. 45.
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NATO and have the potential to significantly affect NATO planning and operations”8.
The biggest and strongest military bloc in the globe has broader mission,
than one can imagine. Non-military contingencies, disaster relief capabilities
are less visible (or maybe underexposed) in the NATO’s “portfolio”. Notwithstanding, these capabilities are consistently developed and adopted to the
changing world just as the Committee of Three Report stated in 1957: “From
the very beginning of NATO, it was recognized that while defence cooperation
was the first and most urgent requirement, this was not enough …. security
today is far more than a military matter (…)”9.
Civil planning and preparedness
The critically important phase of crisis management is civil planning,
which aim for NATO is to “collect, analyze and share information on national
planning activity to ensure the most effective use of civil resources for use during emergency situations, in accordance with Alliance objectives. It enables
Allies and Partner nations to assist each other in preparing for and dealing with
the consequences of crisis, disaster or conflict” 10. There are five areas of focus:
1. Civil support for Alliance Art. 5 operations.
2. Support for non-Article 5 crisis response operations.
3. Support for national authorities in civil emergencies.
4. Support for national authorities in the protection of populations against
the effects of WMD.
5. Cooperation with Partner countries in dealing with disasters 11.
Complex emergencies require close cooperation between civil and military
authorities. Civil emergency planning in NATO creates awareness on strategic,
operational and tactical levels. Each member state holds sole responsibility for
civil planning (and readiness), but the NATO as a whole, must be prepared to
face crisis of such extent, that single or even several states cannot effectively
react, manage and take control of the situation. Collective effort might be necessary and because natural and technological disasters do not honour boundaries, some type of “fusion centre” is essential. In Cold War years, civil emergency planning in NATO meant, above all else, preparation for the conse8

Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security of
the Members of the North Atlantic Treaty Organization, NATO Public Diplomacy Division, Brussels 2010, p. 13.
9
Report of the Committee of Three on Non-Military Co-operaton in NATO, NATO Archives, 10.01.1957, <http://www.nato.int/archives/committee_of_three/9_report.pdf>
(01.05.2017), p. 4.
10
NATO’s Role in Civil Emergency Planning, NATO Public Diplomacy Division, Brussels
2006, p. 2.
11
Ibidem.
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quences of multiple nuclear strikes on both sides of the Iron Curtain, which had
to trigger mass movement of people. Creation of “cold sites”12, decontamination points and many more, required full-fledged military effort. The doomsday
scenario did not come true, but the threat, although distinctly lower, still exist.
As was pointed at the beginning of the present analysis, in today’s world,
threats are multi-faceted. An outbreak, massive flood, earthquake, volcano
eruption, technological disaster, power grid breakdown, terrorist attack can be
exploited, aside of being a threat per se, and bring about severe crisis in the
Euro-Atlantic area, which, as per North Atlantic Treaty, is guarded by NATO.
A fearsome vision of such situation, is presented in the Marc Elsberg’s belleslettres, titled “Blackout”13.
NATO must be “prepared for everything”. Civilian capabilities, reserves,
know-how naturally replenish military potential. Constant coordination, reciprocal learning and, what is most important from military perspective, identification of relevant resources, which can be used during crisis response operations14. Civil planning mechanism became a “force multiplier”, merging civil
and military capabilities. NATO units often supports civil emergency operations. Civil structures assist soldiers in conducting their activities around the
world. It creates “interoperability” – one of the most important aspects of the
functioning in today’s security environment. “Civil Emergency Planning (CEP
– author’s note) supports NATO’s Crisis Management Process and Organisation through specific crisis management arrangements”15. NATO, with its CEP
provides a forum for effective cooperation in this realm, harmonization of solutions in member states, raising the level of Alliance’s security, and constructing
NATO potential to help its partners.
Civil planning in NATO is anchored in the Senior Civil Emergency Planning Committee (SEPC). This body is filled by the representatives of the member states, who oversee this sphere of NATO’s functioning. SEPC derives its
authorization from the North Atlantic Council (NAC). The Committee often
works in the format of the Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC)16. SEPC
12

Encyclopedia of Crisis Management, op. cit., p. 140-41.
See: M. E l sber g , Blackout. Tomorrow will be too late, London 2017. Sabotage of the
SCADA systems in European and U.S. power plants almost leads to total collapse of political and social systems on the both shores of the North Atlantic.
14
NATO’s Role in Civil Emergency, op. cit., p. 2. Basing on the Civil Capabilities Catalogue.
15
Ibidem.
16
G. P. Her d, NATO partnerships: for peace, combat, and soft balancing? [in:] Understanding NATO in the 21st Century. Alliance strategies, security and global governance, ed.
G. P. Her d, J. Kr i en dl er , New York 2013, pp. 69-70. EAPC succeeded North Atlantic
13
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also functions as a “fusion centre”, with 8 technical Planning Boards and
Committees, which bring together experts from governments, industry, critical
infrastructure operators, and military in concentrated effort to coordinate planning and create adequate readiness level in almost all areas of civil activity,
which is important for the security:
1. Civil aviation.
2. Civil protection.
3. Food and agriculture.
4. Industrial production and supply.
5. Inland surface transport.
6. Medical matters.
7. Ocean shipping.
8. Civil electronic and postal communications 17.
The most crucial issue within NATO’s Civil Emergency Planning is Critical Infrastructure Protection (CIP) 18. Preserving functionality of these assets
and building their resilience are substantial for the continuity of governments
and normal operation of the society. As one can discern, 8 boards and committees of NATO’s Civil Planning reflects the elements of Critical Infrastructure.
Its facilities do not function separately. It consists of integrated, interdependent
networks. Its preservation requires complex measures. Due to its networkcentric structure, disruption to one element, for instance, in Germany, could
induce cascading effects in large parts of Europe. Consequences would obviously hit also the U.S. There is no need to stress how important the Critical
Infrastructure is for the Allied military’s operational capabilities and readiness.
As it was stated at the beginning of the present article, the “risk society’s” level
of technological saturation creates vulnerabilities, thus the task faced by NATO
Crisis Management system is as difficult as important.
SEPC also dispose a very important instrument – Rapid Reaction Team
(RRT). It takes 24 hours to deploy RRT wherever the crisis erupts. The team is
recruited from Planning Boards and Committees, but may be supplemented by
military personnel, in order to fully evaluate the needs of crisis-hit state19. De-

Cooperation Council in 1997. It serves as cohesive mechanism of close cooperation between Allies and partner states and aims to maintain flexible framework of common activities in the Euro-Atlantic area.
17
NATO’s Role in Civil Emergency, op. cit., p. 2.
18
Encyclopedia of Crisis Management, op. cit., s. 208. Water: dams, treatment plants, pipelines, Sewers, Energy: power stations, transmission lines, transformer and switching stations, Food: warehouses, distribution networks, sales points, Health: hospitals, emergency
systems, pharmaceuticals, Transportation: road, rail, air, water (including airports, sea
ports, highways, railway lines, and bridges), Communications: land-line and mobile telephone systems, cyberspace.
19
NATO’s Role in Civil Emergency, op. cit., p. 6.
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ployed in the field, RRT can be a crucial vehicle for creating situation awareness for Crisis Management bodies within NATO.
Non-Article 5 Crisis Response Operations (NA5CRO)
NATO has developed a doctrine for Non-Article 5 Crisis Response Operations20. The document form 2010, provides Alliance with detailed framework
for non-military operations. According to the Doctrine, “The Alliance’s military mission of NA5CRO is focused on contributing to effective crises management when there appears to be no direct threat to NATO nations or territories that otherwise would clearly fall under Article 5 “collective defense”.
NA5CRO are a major part of the Alliance’s contribution to effective crisis
management. NA5CRO are intended to respond to such crises in a timely and
coordinated manner where these crises could either affect the security of NATO
nations, or threaten stability and lead to conflict on the periphery of the Alliance. NA5CRO encompass the Alliance’s conduct of and participation in the
full range of operations as directed by the North Atlantic Council (NAC). Also,
NA5CRO may be conducted by NATO in any part of the world, as opposed to
the specific Euro-Atlantic area defined for article 5 operations; this implies that
NA5CRO may have an expeditionary nature” 21.
Apart from combat deployments of various NATO potentials in crisis response operations, enumerated in the Doctrine, e.g. Peace Support Operations,
Counter Irregular Activities, there are several instances of the use of non-military
capabilities or the use of military units without combat activities to support of
civil authorities22. From the present article perspective, the most important dimension of such support in crisis situation, is NATO’s participation in Humanitarian Assistance Operations (HAO). The Doctrine defines HAO as “activities
and tasks to relieve or reduce human suffering” are conducted “in response to
earthquake, flood, famine, or manmade disasters such as radioactive, biological
or chemical contamination or pandemic outbreak. They may also necessary as a
consequence of war or the flight from political, religious ethnic persecution. The
aim of HAOs is to “relieve or reduce the results of natural or man-made disasters
or endemic conditions that might present a serious threat to life or that can result

20

Allied Joint Doctrine for Non-Article 5 Crisis Response Operations. AJP-3.4(A), NATO
Standardization Agency, Brussels 2010.
21
Ibidem, p. 1-1.
22
Allied Joint Doctrine, op. cit., p. 3-9. For instance, engineer units can be deployed as a
support element in disaster relief operations, providing construction, electrical, mechanical
help.
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in great damage to or loss of property”23. The Doctrine limits the scope of HAO
and programs it as effort to support national and international civil authorities or
agencies (primary the UN) and NGOs. What is important and symptomatic, the
Doctrine reserves the possibility to deploy combat-ready forces to protect, if it is
necessary, HAOs, due to the fact, that the operations might be conducted, although on official request, in hostile territory. There can be is also a necessity of
deployment the Command and Control systems to coordinate the relief effort.
The Doctrine indicates several types of HAO:
1. Dislocated Civilian Support is an operation to assist internally displaced
persons and refugees, forced to escape their homes as result of the one
of aforementioned crisis situations (including armed conflicts). The aim
of such mission is, inter alia, to provide these persons with “the primary means of survival”. As it was discussed, NATO closely coordinates
these activities with UN (namely within the framework of mentioned
clusters).
2. Security Missions – defining and maintaining parameters of HOA,
within which the relief operation is secured, undisrupted and effective.
3. Technical Assistance and Support – from non-military operations perspective, this type consists mostly of logistics and communication support.
4. Consequence Management – a set of activities aimed at restoration of
critically important services, managing damages and consequences of
disasters and catastrophes (along with terrorist incidents); very important realm of this type of mission is response for incidents with
chemical, biological, radiological and nuclear materials, by the deployment of specialized units.
5. Disaster Relief, which definition was discussed above, is considered by
the Doctrine as a sequenced operation, which phases are conducted
concurrently: emergency relief, sustained relief, recovery, rebuilding,
sustained rebuilding, and return to normalcy. NATO structures, as it
was discussed, could participate to certain extents in every phase. The
most important NATO unit dedicated to disaster relief is the EuroAtlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC), functioning at the NATO HQ24.
Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC)
and its origins
Crisis management, as it was stated, covers wide range of o activities. Crises have different anatomies, but NATO profile suggests, that as a military alli23
24

Ibidem, p. 3-10.
Ibidem, pp. 3-11 – 3-14.
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ance, operational activities concentrate on collective defence, peacemaking,
peacekeeping, counter terrorism, and other contingencies of this type. These
tasks are obviously essential for NATO, an alliance established in Cold War
realities, functioning in the shadow of constant threat of nuclear escalation. But
the risk of exchange of nuclear strikes forced development of civil protection
mechanisms in the early 1950s. These capabilities could and should have been
adjusted to other disasters: technological, humanitarian, floods, earthquakes,
volcanoes eruptions and many, many other.
In 1951, the Civil Defence Committee was established to deal with the
question of protection of Allied states’ populations. After the disastrous, North
Sea floods in 195325, governments of Alliance’ members agreed to create disaster assistance mechanisms. NATO Cooperation for Disaster Assistance in
Peacetime was introduced in 1953, although without provisions to respond to a
request from a non-NATO country. The revision of these procedures took place
in 1971 with the improvement of cooperation mechanisms with international
organizations 26. The importance of the use of NATO’s capabilities, resources
was not questioned. As emergencies and disasters in the whole world showed,
the greatest problem is effective coordination of the relief effort 27. Catastrophes, which took place in 1980s required international assistance. NATO countries took part in the relief operations, but evaluation of them brought clear
message – the coordination of the robust capabilities of the Western states was
essential (as it was in cases of earthquake in Armenia in 1988 28). Of course, in
bipolar realities added political dimension all activities of the Alliance (e.g.
tendency to depict assistance effort as pure propaganda). But after the end of
the Cold War, NATO procedures were once again revised, basing on experiences of crisis response operations. In 1992, in the new security context, NATO
reaffirmed the rules of involvement in disaster relief operations and introduced
a new layer: if international organization requests NATO assistance in the crisis, the Alliance should be ready to deploy all needed resources outside of area
covered by North Atlantic Treaty29.
After the Cold War, NATO also willingly started to participate in UNsponsored framework project - Military and Civil Defence Assets and its use in
disaster relief operations. There were opinions circulating, that this step was a
25

V. Gorn i tz , Rising Seas. Past, Present, Future, New York 2013, pp. 229-30.
These procedures were used in the case of earthquakes in Turkey in 1975 and Italy 1976.
27
H. Ha n nin g , NATO and Disaster Relief, “The RUSI Journal” 1977, Vol. 122, No 4, pp.
31-32.
28
NATO’s role in Disaster Assistance, NATO Civil Emergency Planning, Brussels 2001, p.
10.
29
Ibidem, p. 14.
26
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direct effect to the lack of substantive, core tasks of the Alliance after the collapse of the Soviet Union. But it can be also perceived in terms of general transformation of the global order and greater latitude of the usage of military resources.
The legal framework at that point was not sufficient. Floods in Moldova in
1994, request of government and inability of NATO to act immediately, because
the Alliance could deploy its resources and coordination capabilities only after
member state asked for help on behalf of disaster-stricken Moldova. These events
led to another comprehensive review of NATO stance toward disaster relief operations. Alliance introduced the new forms of cooperation with the partner states
in the new Policy for Disaster Assistance in Peacetime approved in 1995 by the
North Atlantic Council30. The importance of international cooperation in disaster
relief operations is critically important. In 1998, Euro-Atlantic Partnership Council established Euro-Atlantic Disaster Response Co-ordination Centre (EADRCC) with mission to coordinate relief effort in disaster-stricken areas of member or partner state was established31. It is important to mention, that in compliance with general NATO position on the participation of Alliance in international
relief operations, EADRCC is not an attempt to establish independent capabilities
or add another layer to the global framework coordinated by the United Nations.
EADRCC’s operations are closely coordinated with the UNOCHA.
EADRCC is led by the Director of the Civil Emergency Planning 32. In case
of major crises, the Centre can be supported by various divisions of NATO
structures or professionals sent by EAPC members authorities. This modal
structure assures flexible and comprehensive operations pattern. EADRCC operates on proven procedural regulations 33. The Centre internal configuration is
formed by four functional departments:
1. Situation desk.
2. Assistance desk.
3. Transportation desk.
4. General Policy desk34.
Aside from close liaison with UNOCHA (and other international bodies responsible for disaster response), EADRC is simultaneously a clearing-house

30

CEP Involvement in Emergency Disaster Assistance [in] NATO Logistics Handbook,
October 1997, <http://www.nato.int/docu/logi-en/1997/lo-1124.htm> (04.05.2017).
31
G. De Si er vo, Actors, Activities and Coordination in Emergencies [in:] International
Disaster Response Law, ed. A. de Gut t r y, M. Ge st r i , G. Ven t urin i , The Hague 2012,
p. 508.
32
NATO’s role in Disaster Assistance, op. cit., p. 21.
33
Standing Operating Procedures for the Euro-Atlantic Disaster Response Coordination
Centre (EADRCC), 07.06.2001,
<http://www.nato.int/eadrcc/sop/sop_eadrcc/sop_eadrcc.htm>, (05.05.2017).
34
NATO’s role in Disaster Assistance, op. cit., p. 33.
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system and information sharing hub for data about resources at the disposal of
concerned states.
Euro-Atlantic Disaster Response Unit (EADRU) was also set up as a nonstanding, multinational formation, ready to fast deployment do area hit by crisis, natural or man-made. EADRU mirrors abovementioned UNDAC emergency teams. EADRU is a high-readiness unit, with clear operating procedures. Its
composition and size, as per these procedures, is “determined by the requirements based on an assessment of each particular disaster”35.
The Centre was used almost immediately after it was set up in the assistance mission to Kosovo refugees36. The mandate of the EADRCC was consequently expanded accordingly to changes in the security environment. After the
September 11, the Centre became responsible for coordination of international
assistance from EAPC to response terrorist attack37. In 2004, NAC, with ongoing active operation in Afghanistan, expanded the EADRCC’s mission to deliver assistance to the Afghan authorities, when dealing with natural disasters. The
Centre’s mandate was once again widened in 2007 to all areas where the Alliance conducts military operations. Two years later, NAC decided to grant
members of Mediterranean Dialogue, Istanbul Cooperation Initiative and the
rest of international partners in 2011 access to the Centre 38.
Since its establishment, EADRCC participated in response for dozens of
major and minor crises around the world 39. In 2008, Claudio Bisogniero, the
then Deputy Secretary General of NATO, confessed, that the Centre is “one of
the NATO’s unsung heroes”40.
35

Standing Operating Procedures for the Euro-Atlantic Disaster Response Unit (EADRU),
16.04.2007, <http://www.nato.int/eadrcc/sop/sop.htm> (05.05.2017).
36
A. C. Hel t on , The Price of Indifference. Refugees and Humanitarian Action in the New
Century, New York 2002, p. 144.
37
G. B. Rober t s, Hostis Humani Generis: The Threat of WMD Terrorism and How NATO
is Facing the Ultimate Threat, “Defence Against Terrorism Review” Spring 2009, Vol. 2,
No 1, p 8.
38
Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre,
<http://www.nato.int/cps/nl/natohq/topics_52057.htm> (05.05.2017).
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use of Weapons of Mass Destruction in terrorist attack.
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C. Bi sogn i er o, Editorial, “perCEPtions” November 2008, No. 6, NATO Civil Emergency Planning, <http://www.nato.int/issues/cep/cep_newsletter_06e.pdf> (05.05.2017), p. 1.
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EADRCC in action – instances of the operations
A catastrophic earthquake has hit the area of Van in Turkey in 23 October
2011 with 7.2 magnitude. Strong aftershocks repeatedly hit the area for couple
of days. The death toll reached 644 and more than 4.000 injured with several
villages completely destroyed. The Turkish government, facing crisis situation,
requested and received international help from UN global emergency response
mechanisms. In 26 October, 3 days after the earthquake, Turkey requested for
specific help through EADRCC – rescue teams, prefabricated houses, winter
tents, and living containers41. EADRCC (although not all of effort was managed by it) coordinated the supplies. The material was delivered by the entry
points established by UNOCHA in Van (land) and Erzurum (airport). 30 states
from NATO and its partners responded with assistance in a clear evidence of
EADRCC’s efficiency and. The crisis (once again) showed, how the Centre is
needed42.
In another instance, EDRCC was requested for help during the Ebola virus
outbreak in Western Africa in 2014. This time, the request did not come from
country stricken by the crisis, but from the coordinating body – UNOCHA,
which asked for: “military or civil protection aircraft equipped with biological
air transport (BAT) negative pressure isolation units with the capacity to
transport asymptomatic as well as symptomatic Ebola patients, including a
healthcare team to accompany the patient(s)”43. It shows that in case of complex emergencies, even global disaster relief organizations may be overwhelmed, and the need to cooperate as broadly as it is possible is evident. EADRCC responded with detailed information about the available resources. What
is important, EADRCC determined, that the situation could have required the
use of military assets, as mean of “last resort” 44.
Other case of request for emergency support came from Serbia in December 2015. Serbia, which was stricken by the massive influx of refugees from the
41

EADRCC Urgent Disaster Assistance Request, Van Earthquake – Turkey,
OPS(EADRCC)(2011)0051, 26.10.2011, <http://www.nato.int/eadrcc/2011/10turkey/OPS-EADRCC-2011-0051.pdf> (05.05.2017).
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OPS(EADRCC)(2011)0064, 23.11.2011, <http://www.nato.int/eadrcc/2011/10turkey/OPS-EADRCC-2011-0064-sitrep11-final.pdf> (05.05.2017).
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EADRCC Situation Report No 1. Air Medevac contingency for humanitarian workers.
Ebola Crisis in West Africa, OPS(EADRCC)(2014)0044, 21.10.2014,
<http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2014_09-ebola/20150302_140901ebola-01.pdf> (05.05.2017).
44
EADRCC Urgent Assistance Request. Air Medevac contingency for humanitarian workers. Ebola Crisis in West Africa, OPS(EADRCC)(2014)0039, 01.09.2014
<http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2014_09-ebola/20150302_140901ebola-request.pdf> (05.05.2017).
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war-torn Middle East. The Serbian government acted preventive, due to the
coming winter. Of course, as in all emergencies of such extent, other actors
provided help. Serbian authorities requested, inter alia, 40 mobile toilets, 8.000
pillows, 24.000 protective gloves, electric mud pumps, and 300 heaters for
tents45. Portugal and Bulgaria was the states that responded for the request processed by the EADRCC46.
EADRCC work on extremely different assistance requests. EADRCC. It
can serve as very interesting example of how complex the relief effort is, and
how broad its scope must be. Another example of this state of affairs is the
emergency situation in Israel in late 2016. Due to the wild fires threatening
densely populated urban areas, the government of Israel requested for information about “nations’ fixed wing aerial firefighting capabilities”. 11 countries
provided support of various kinds, responding for the request circulated by
EADRCC47.
Finally, the last exemplification of the EADRCC modus operandi - on 23
March 2017, fire in ammunition depot in Balaklia, Ukraine, initiated huge detonation of explosive ordnance stored in the facility. After the 24 hours, Ukrainian government sent request for immediate assistance in “protective equipment
and detection devices” for the teams operating onsite48. List of required equipment consisted of, inter alia, “robotic system for mechanical demining, 2 Special trucks (6x6, 4x4 with hydraulic arm) having a load capacity of more than 2
tons, for the transport and disposal of ammunition, 5 Reconnaissance unmanned aerial vehicles (quadcopter) for Humanitarian Demining 2, 12 Power
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generators 5-10 KW”49. The Centre was one of the first contacts for Ukrainian
authorities. It also proves, that the level of trust for the EADRCC is high.
This short review of instances of the EADRCC’s work can offer some insight in the day-to-day activity of the unit. It also shows, how differentiated is
the field, on which the Centre operates. It is useful to draw some general conclusion concerning this part of NATO missions, which most often are not
broadly noticed.
Conclusion
The article presented, although rudimentarily, framework of NATO’s conduct in the non-military contingencies. The main emphasis was put on disaster
relief capabilities. As one can discern, the trajectory of security environment’s
transformation, clearly points, that complex emergencies will become frequent
phenomenon, and damaging effect of them will rise.
Climate changes, unrestrained technological progress and several other
factors, will multiply the vulnerabilities. Efforts to build resilient infrastructure
(also social) will not cope with the pace of changes. Therefore, we can expect
more multi-faceted crises with cascading, “cosmological events”, where natural
disaster will trigger technological catastrophe (as it was in the case of Fukushima in 2011), followed by the collapse and disintegration of local government
structures (in extreme cases maybe a disintegration of the whole country, as it
was in the case of earthquake in Haiti in 2010) and the possibility of the eruption of violent conflict. As it was discussed, paralysis of state can be exploited
by the external forces. Aside of it, crises will hit large areas belonging to more
than one country (e.g. pandemics). The response must be complex. It must be a
combination of civil and military tools. NATO, with its robust structure, sophisticated military capabilities of the strongest alliance in the world, is predestined to perform a role of the responder. This role of NATO, managing wide
range of crises, will rise. The potential developed around EARDCC with military backup, sustained by clear doctrine will consequently be more important
asset, because NATO’s raison d’etre must evolve accordingly to the transforming security environment. Some say, that NATO is a relic of Cold War, useless
in the 21st century realities. Despite failures (that is how ISAF mission in Afghanistan is perceived), direction of strategic changes in NATO is valid. The
Alliance have the potential to become “toolbox” to manage problems of tomorrow.

49
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Streszczenie:
Celem tekstu jest zaprezentowanie wybranych decyzji podjętych przez Radę
Północnoatlantycką podczas XXVII szczytu NATO w Warszawie. Przedstawione przez autora decyzje dotyczą: wzmocnienia wschodniej flanki NATO, uznania cyberprzestrzeni za obszar działań, wysokości środków jakie państwa
członkowskie powinny przekazywać na obronność oraz wsparcia dla Afganistanu do 2020 roku. Relacjonowane zagadnienia podkreślają aktualność podstawowych zadań Sojuszu, określonych w obowiązującej koncepcji strategicznej NATO, przyjętej podczas szczytu w Lizbonie w 2010 roku.
Summary:
The aim of this text is to present selected decisions made by North Atlantic
Council during XXVII NATO summit in Warsaw. Aspects presented by author
concerning: enhancing eastern flank of NATO, recognizing cyberspace as a
domain of operations, level of funds which country members should allocate on
defence and support for Afghanistan until 2020. Delineating issues, underlined
a topicality of basic tasks of alliance, defining in strategic concept of NATO
approved during summit in Lizbon in 2010.
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Wstęp
O znaczeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego dla bezpieczeństwa Polski można
przeczytać w aktualnej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP (podpisanej
przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w dniu 5 listopada 2014 roku), czyli
w podstawowym dokumencie dotyczącym bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej: „NATO pozostanie najważniejszym sojuszem polityczno-wojskowym oraz
gwarantem bezpieczeństwa Polski. Kluczową sprawą jest utrzymanie przez Sojusz
Północnoatlantycki pełnego spektrum zdolności wojskowych i politycznych oraz
solidarności sojuszniczej, gwarantujących realizację jego podstawowej misji –
kolektywnej obrony, a także podejmowanie innych zadań wynikających z ewolucji
jego otoczenia”1. Wobec tak wpisanej roli Traktatu Północnoatlantyckiego w bezpieczeństwo Polski fundamentalną kwestią pozostaje podejmowanie działań, mających na celu konsolidację z sojuszem poprzez wnoszenie wkładu w przedsięwzięcia i inicjatywy realizowane przez organizację. Udział w przedsięwzięciach NATO
przyczynia się również do umacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej,
a przede wszystkim w sojuszu. Innym istotnym elementem wpływającym na integrację z NATO jest wypełnianie nakładanych na państwa członkowskie zobowiązań i wytycznych, których realizacja służy adaptacji paktu do ciągle zmieniających
się warunków bezpieczeństwa.
Przedmiot refleksji w niniejszym tekście stanowić będzie XXVII spotkanie
przywódców państw NATO, odbyte w dniach 8-9 lipca 2016 roku w Warszawie.
Celem refleksji będzie analiza wybranych decyzji, podjętych przez Radę Północnoatlantycką podczas szczytu, w tym decyzji mających bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo Polski i krajów wschodniej flanki NATO. Przedstawiane zagadnienia nawiązują do decyzji podjętych podczas poprzednich szczytów oraz kierunków działalności sojuszu, określonych w obowiązujących dokumentach i
strategiach. Tak sformułowany cel badań implikuje następujące pytania:
 Jak zostanie zorganizowane wzmocnienie wschodniej flanki NATO?
 Co to jest cyberprzestrzeń i w jaki sposób kształtowało się podejście
NATO do tego zagadnienia?
 Jakie są wytyczne NATO, dotyczące przekazywania środków na obronność i jak kształtują się one w państwach członkowskich?
 Jak będzie wyglądało wsparcie dla Afganistanu do końca 2020 roku?
XXVII Szczyt NATO w Warszawie
Ocenie aktualnych działań podejmowanych przez Sojusz oraz wyznaczaniu kierunków działalności na najbliższą przyszłość służą spotkania Rady Pół1

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego, Warszawa 2014, s. 21.
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nocnoatlantyckiej. Spotkania te, nazwane szczytami NATO, są nieodłącznym
elementem istnienia sojuszu. W dotychczasowej historii odbyło się 28 spotkań
Rady Północnoatlantyckiej.
Analizując chronologię szczytów, należy stwierdzić, że ich częstotliwość
zwiększyła się po zakończeniu zimnej wojny. W latach 1957-1991 zorganizowano ich dwanaście2, natomiast od 1991 roku do spotkania w Warszawie odbyto piętnaście spotkań3. Ostatni XXVIII szczyt NATO odbył się 25 maja 2017
roku w nowej kwaterze głównej NATO w Brukseli.
Warszawa była drugą po Pradze stolicą państw Grupy Wyszehradzkiej, w
której zorganizowano spotkanie Rady Północnoatlantyckiej. Miejsce przeprowadzenia szczytu w stolicy Polski zostało zapowiedziane w ostatnim punkcie
komunikatu końcowego szczytu NATO w Newport, odbytego we wrześniu
2014 roku4. Wybór Warszawy był nieprzypadkowy. Po rosyjskiej agresji na
Ukrainę, w kwietniu 2014 roku, szefowie państw i rządów chcieli zwrócić
uwagę na bliskie zagrożenie wschodnich granic sojuszu. Obradom prowadzonym podczas szczytu przewodniczył aktualny sekretarz generalny NATO Jens
Stoltenberg. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci wszystkich krajów członkowskich, przedstawiciele 25 krajów partnerskich oraz 8 delegacji organizacji
międzynarodowych. Łącznie w szczycie uczestniczyło 18 prezydentów, w tym
prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama, 21 szefów rządów, 39 ministrów obrony oraz 41 ministrów spraw zagranicznych. Polska delegacja liczyła
42 osoby5.
Przebieg obrad podczas dwudniowego szczytu przebiegał według określonej kolejności. Podczas pierwszego dnia przybyłe delegacje miały możliwość
odbycia spotkań bilateralnych, a w godzinach popołudniowych przeprowadzono pierwszą sesję Rady Północnoatlantyckiej, w znacznej mierze poświęconą
bezpieczeństwu Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwszy dzień obrad zakończyły cztery równoległe kolacje robocze dla przywódców państw NATO, szefów dyplomacji, ministrów obrony narodowej oraz przedstawicieli państw

2

NATO wobec wyzwań współczesnego świata, pod. red. R. Cz ul dy, R. Ł osi a , J. Regi n ia -Za ch ar ski ego, Warszawa, Łódź 2012, s. 9.
3
R. Kupi ecki , Organizacja traktatu Północnoatlantyckiego, Warszawa 2016, s. 216-217.
4
Vide: Wales Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales, Newport 2014, pkt. 113.
5
Vide: Drugi dzień szczytu NATO – relacja,
<http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,283,drugi-dzien-szczytu-nato--relacja.html>, (12.12.2016).
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partnerskich NATO 6. Wznowienie obrad nastąpiło w godzinach porannych
kolejnego dnia od spotkania poświęconego Afganistanowi. Następnie przeprowadzono drugą sesję Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i
rządów. Tematem ostatniego spotkania była kwestia Ukrainy. Podczas drugiego
dnia obrad delegacje również miały możliwość odbywania spotkań dwustronnych7. Jako element końcowy warszawskiego szczytu odbyła się konferencja
prasowa.
Wzmocnienie wschodniej flanki NATO
Do fundamentalnych czynników destabilizujących bezpieczeństwo międzynarodowe w czasie trwania obrad szczytu należy zaliczyć: działania Rosji
podważające europejski porządek (szczególnie akcje podjęte przeciw Ukrainie),
niekontrolowane migracje, brak stabilności politycznej na Bliskim Wschodzie i
w Afryce Północnej, a także terroryzm, zwłaszcza w wydaniu Państwa Islamskiego8. Powaga przedstawionych zagrożeń znalazła swoje odzwierciedlenie w
deklaracji końcowej warszawskiego szczytu oraz w pozostałych dokumentach
przyjętych podczas jego trwania. Warszawska deklaracja końcowa jest jedną z
najobszerniejszych w dotychczasowej historii NATO.
Jedną z kluczowych decyzji podjętych podczas szczytu, z punktu widzenia
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, jest decyzja o rozmieszczeniu od
2017 roku batalionowych grup bojowych NATO w Polsce i w republikach nadbałtyckich9. Wzmocnienie wschodniej flanki należy rozpatrywać jako znaczący
krok sojuszu w kierunku umocnienia jednego z trzech podstawowych zadań,
określonego zarówno w artykule piątym Traktatu Waszyngtońskiego, jak i obowiązującej od 2010 roku koncepcji strategicznej NATO – kolektywnej obrony. Obecność sojusznicza na omawianym obszarze przyczyni się również do
wzmocnienia demonstracyjnej roli paktu na peryferyjnych obszarach NATO.
„Silniejsza obecność militarna NATO na wschodniej flance jest dzisiaj nie tylko potrzebą, ale i racjonalnym działaniem służącym zapobieganiu konfliktom
oraz umacniającym poczucie bezpieczeństwa sojuszników” 10.
Na podstawie decyzji podjętych podczas warszawskiego szczytu wzmocnienie wschodniej flanki zostanie zrealizowane w ramach wysuniętej obecności
NATO – Enhanced Forward Presence. Oznacza to, że w Polsce i republikach
6

Na podstawie: Pierwszy dzień szczytu NATO – relacja,
<http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,280,pierwszy-dzien-szczytu-nato-wwarszawie.html>, (12.12.2016).
7
Drugi dzień szczytu NATO…
8
Vide: Warsaw Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016, Warszawa
2016, pkt. 5.
9
Ibidem, pkt. 40.
10
R. Kupi ecki , op. cit., s. 6.
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nadbałtyckich zostaną rozmieszczone batalionowe grupy bojowe. Zostaną one
utworzone na bazie państw ramowych, które dobrowolnie wyraziły chęć realizacji tego zadania. Obecność żołnierzy zostanie zorganizowana na zasadzie
trwałej rotacji – wojska NATO będą stacjonowały permanentnie, a żołnierze
będą się rotować po wyznaczonym okresie czasu. Podczas spotkania ustalono
jedynie datę rozpoczęcia operacji, natomiast nie określono, do kiedy bataliony
będą stacjonować na omawianym obszarze. Według zapowiedzi sekretarza
generalnego Jensa Stoltenberga grupy bojowe pozostaną na wschodniej flance
tak długo, jak będzie trzeba11.
Planowana liczebność grup bojowych to około 1000 żołnierzy każda. Grupa bojowa stacjonująca w Polsce ma być utworzona na bazie wojsk Stanów
Zjednoczonych, na Litwie – wojsk niemieckich, na Łotwie – wojsk kanadyjskich, a w Estonii na bazie brytyjskich sił zbrojnych. Rozmieszczane grupy
zostaną uzupełnione żołnierzami pozostałych państw NATO, których wkład
również pozostaje dobrowolny. Wojska amerykańskie w Polsce uzupełnione
żołnierzami z Rumunii oraz Wielkiej Brytanii będą stacjonowały w Orzyszu,
gdzie mają swoją bazę pododdziały 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
Wojska niemieckie na Litwie uzupełnią żołnierze z Norwegii i z krajów Beneluksu (od 2018 roku również Chorwacji i Francji). Batalion brytyjski na Łotwie
będzie uzupełniony żołnierzami francuskimi (od 2018 roku również wojskami
duńskimi). Batalion kanadyjski na Łotwie zostanie wzmocniony żołnierzami z
Albanii, Włoch, Słowenii, Hiszpanii i Polski12. Podczas szczytu Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Antoni Macierewicz, wyraził gotowość udziału Sił Zbrojnych RP poza granicami kraju. Pododdziały Wojska
Polskiego mają uzupełnić batalion tworzony przez Kanadyjczyków na Łotwie
w liczbie około 100 żołnierzy. Polska delegacja wyraziła również gotowość do
rozmieszczenia na terytorium Polski wielonarodowego dowództwa dywizyjnego, którego zadaniem będzie koordynacja działań grup bojowych. Instytucja ta
ma zostać utworzona na bazie istniejącego, stacjonującego w Elblągu dowództwa 16. Dywizji Zmechanizowanej.
Dobrowolny wkład państw członkowskich w realizację projektu wzmocnienia wschodniej flanki NATO służy umacnianiu pozycji poszczególnych
krajów w sojuszu. Wart przywołania jest fakt, iż dwa tygodnie przed szczytem
w Warszawie Brytyjczycy w ogólnokrajowym referendum podjęli decyzję o
opuszczeniu struktur Unii Europejskiej. Należy się więc spodziewać, że na
przestrzeni najbliższych dwóch lat kluczową kwestią dla Wielkiej Brytanii bę11

Wypowiedź Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga podczas konferencji
prasowej na szczycie NATO w Warszawie, Vide: Pierwszy dzień szczytu NATO…
12
Vide: NATO. Boosting NATO’s presence in the east and southeast,
<http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_136388.html>, (16.01.2017).
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dzie negocjacja jak najlepszych warunków opuszczenia struktur Unii Europejskiej. Decyzja podjęta przez Brytyjczyków nie wpływa jednak na członkostwo
tego kraju w strukturach NATO. Adekwatnym tego przykładem pozostaje gotowość wysłania 650 żołnierzy na wschodnią flankę, zadeklarowana przez premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona: „Być może Wielka Brytania wychodzi ze struktur Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, że wycofujemy się ze
świata. Nie odwracamy się plecami do Europy w przestrzeni związanej z bezpieczeństwem”13.
Innym istotnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i krajów
wschodniej flanki NATO jest zaproponowana przez Amerykanów inicjatywa
wsparcia bezpieczeństwa Europy – European Reassurance Initiative (ERI –
Europejska inicjatywa wsparcia bezpieczeństwa)14 – w ramach której na terytorium Polski zostanie rozmieszczona amerykańska brygada pancerna 15. Obecność sojusznicza w ramach ERI będzie realizowana w formie operacji Atlantic
Resolve, której celem jest eksponowanie amerykańskiego zaangażowania w
umacnianie bezpieczeństwa państw członkowskich NATO w Europie Środkowo-Wschodniej. Wypełniając postanowienia warszawskiego szczytu, na początku stycznia 2017 roku wojska amerykańskie rozpoczęły przerzut około 3,5
tysiąca żołnierzy, wraz ze sprzętem, do zachodniej Polski. Wojska amerykańskie będą stacjonowały w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie, Bolesławcu
oraz w Powidzu (zespół zadaniowy Brygady Lotnictwa Wojskowego) 16. Warto
zaznaczyć, że w tej części Polski stacjonuje największy pancerny związek taktyczny Sił Zbrojnych RP – 11. Lubuska Dywizja Pancerna. Godny uwagi jest
fakt, że obecność wojsk sojuszniczych zarówno na terenie Polski, jak i republik
nadbałtyckich to nie tylko żołnierze wraz z nowoczesnym sprzętem, ale przede
wszystkim możliwość współpracy, wspólnego wykonywania zadań i wymiany
doświadczeń służących podnoszeniu inteoperacyjności armii NATO. Kolejny
niezmiernie ważny czynnik to inwestycje związane z modernizacją i budową
infrastruktury pozwalającej w pełni obsłużyć sprzęt i żołnierzy NATO.
Analizując kwestię rozmieszczenia sił NATO w Polsce i w republikach
nadbałtyckich należy wspomnieć o dokumencie regulującym stosunki NATO –
Rosja, którym jest Akt stanowiący o podstawach wzajemnych stosunków,
współpracy i bezpieczeństwa. Podpisanie aktu nastąpiło podczas szczytu NATO
w Paryżu w 1997 roku, dwa lata przed pierwszym pozimnowojennym rozszerzeniem NATO. Rozszerzenie to miało objąć państwa Europy Środkowej (Pol13

Wypowiedź premiera Wielkiej Brytan Davida Camerona na konferencji prasowej podczas szczytu NATO w Warszawie, Vide: Drugi dzień szczytu NATO…, (06.12.2016).
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Vide: Warsaw Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016, Warszawa
2016, pkt. 78.
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Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa (ABCT – Armored Brigade Combat Team).
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Vide: MON. Siły sojusznicze w Polsce, <http://www.mon.gov.pl/sily-sojusznicze-wpolsce/>, (17.01.2017).
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skę, Czechy i Węgry), należące kilka lat wcześniej do sygnatariuszy Układu
Warszawskiego. Interesujący z punktu widzenia wzmocnienia wschodniej flanki NATO zapis aktu mówi o tym, że w obecnych i dających się do przewidzenia warunkach bezpieczeństwa kolektywna obrona będzie realizowana bardziej
poprzez zapewnianie wymaganej kompatybilności i interoperacyjności, aniżeli
poprzez rozmieszczanie stałych baz i infrastruktury NATO na terenach Europy
Środkowo-Wschodniej17. Należy przypuszczać, że Rosja traktuje zapisy aktu
jako zobowiązanie nierozmieszczania infrastruktury NATO na wspomnianym
obszarze. Wart zaznaczenia jest jednak fakt, że podpisanie aktu nastąpiło ponad
20 lat temu, a dające się przewidzieć warunki bezpieczeństwa uległy diametralnym zmianom. Wystarczy jedynie wspomnieć o rosyjskim ataku na Gruzję,
ciągle nieakceptowanej przez środowisko międzynarodowe, nielegalnie utrzymującej się aneksji Krymu czy choćby nawet o prowadzeniu demonstracyjnych
ćwiczeń wojskowych w pobliżu granic NATO.
Rosyjskie obawy dotyczące ewentualnego rozmieszczenia baz NATO w
Europie Środkowo-Wschodniej znalazły swoje odzwierciedlenie w Strategii
bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej do 2020 roku (zatwierdzonej
dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa z 12 maja
2009 roku) oraz w Doktrynie wojennej Rosji z 2014 roku (podpisanej przez
prezydenta Władimira Putina 26 grudnia 2014 roku). W przedstawionych dokumentach czynnikiem determinującym relacje NATO-Rosja pozostaje nieuznawanie przez rosyjską stronę planów przesunięcia infrastruktury NATO w
kierunku jej granic. Prowadzi to z kolei do wskazania Sojuszu Północnoatlantyckiego jako jednego z zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Kontrargumentem dla takiego stanowiska Rosji powinien być ciągle
eksponowany obronny charakter NATO: „Sojusz nie pragnie konfrontacji i nie
stanowi dla Rosji zagrożenia”18, dopóki granice sojuszu nie zostaną naruszone,
infrastruktura NATO w Europie Środkowo-Wschodniej nie stanowi dla nikogo
zagrożenia.
Przed drugim pozimnowojennym rozszerzeniem NATO, które miało nastąpić w 2004 roku i objąć republiki nadbałtyckie, Jan Nowak-Jeziorański wyraził opinię, że „rozpostarcie ochronnego parasola NATO nad państwami bałtyckimi może skutecznie zapobiec próbom podporządkowania ich siłą” 19. Wykonując postanowienia warszawskiego szczytu, dotyczące wzmocnienia
17

Vide: Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and
the Russian Federation signed in Paris, France, Francja 1997.
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Vide: Warsaw Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016, Warszawa
2016, pkt. 14.
19
J. Nowa k-J ez i or a ń ski, Polska z bliska, Kraków 2003, s. 111.
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wschodniej flanki, NATO wykonuje zdecydowany krok w kierunku umocnienia bezpieczeństwa swojego terytorium. Faktem oczywistym jest, że batalionowe grupy bojowe nie należą do znaczących sił, mogących decydować o zagwarantowaniu bezpieczeństwa. Sama jednak ich obecność może ocalić pokój.
Z drugiej jednak strony nie powinien wzbudzać wątpliwości fakt, że „państwa
bałtyckie z uwagi na ich niewielki potencjał, a co za tym idzie – słabość, skłaniają do uznania ich za najbardziej prawdopodobny przedmiot testu potencjalnego agresora (Rosji), sprawdzającego spoistość NATO”20.
Należy mieć również na uwadze to, że obecność wojsk NATO na terytorium republik nadbałtyckich rozpoczęła się już 30 marca 2004 roku, a więc z
chwilą przystąpienia Litwy, Łotwy i Estonii do struktur północnoatlantyckiej
organizacji. W związku z faktem, że kraje te nie posiadają efektywnego systemu obrony przeciwlotniczej – a co za tym idzie nie są w stanie samodzielnie
chronić i kontrolować własnych przestrzeni powietrznych – NATO realizuje
nad terytorium tych państw misję Air Policing. Głównym celem misji jest kontrola przestrzeni powietrznej państw bałtyckich przez państwa posiadające silniejsze siły powietrzne. Rozpoczęcie misji było odpowiedzią na wypełnienie
pustej przestrzeni nad terytorium NATO. Istniało duże prawdopodobieństwo,
że obszar ten będzie wykorzystywany przez państwa trzecie, jak na przykład
Rosję, której samoloty krążyły między Kaliningradem a Petersburgiem – tym
samym wkraczając w przestrzeń powietrzną państw nadbałtyckich 21. Aktualnie
w terminie od 1 maja do 31 sierpnia 2017 roku zadanie patrolowania przestrzeni powietrznej państw nadbałtyckich realizowane jest przez polskich lotników.
Pierwszy raz w historii polski kontyngent wyposażony jest w cztery samoloty
F-1622. W poprzednich latach Polska uczestniczyła w omawianej misji sześciokrotnie, wysyłając po cztery maszyny MIG-29 (2006, 2008, 2010, 2012, 2014
oraz 2015)23.
Uznanie cyberprzestrzeni za obszar prowadzenia działań
Cyberprzestrzeń jest wirtualną przestrzenią wszystkich systemów technologii informacyjnych, powiązanych na poziomie danych w skali globalnej.
Fundament cyberprzestrzeni stanowi Internet jako uniwersalna oraz powszech20
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Vide: F-16 polecą na Litwę, <http://nowa.polskazbrojna.pl/home/articleshow/21798?t=F-16-poleca-na-Litwe>, (06.07.2017).
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Vide: Dziesięć lat Baltic Air Policing,
<http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,9,40,8363,inne,wydarzenia,dziesiec-lat-baltic-airpolicing>, (12.12.2016).
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nie dostępna sieć oferująca połączenia oraz transport, która może być uzupełniania oraz rozszerzana dalej przez dowolną ilość dodatkowych sieci danych24.
Możliwość przeprowadzenia ataków cybernetycznych należy rozpatrywać
jako jedno z priorytetowych i wysoce prawdopodobnych zagrożeń XXI wieku.
Zagrożenie to potęguje fakt, iż potencjalny atak może być przeprowadzony
przez każdego uczestnika wirtualnej rzeczywistości, a skutki działania mogą
prowadzić do destabilizacji danego państwa oraz utraty zdolności do dowodzenia i koordynacji działań25. Specyfika działań prowadzonych w sieci może mieć
zróżnicowany charakter i obejmować na przykład zainfekowanie złośliwym
oprogramowaniem, blokowanie kont pocztowych, szpiegostwo, wykradanie
danych internetowych, bądź paraliż systemów teleinformatycznych, mogący w
znacznym stopniu ograniczyć realne możliwości bojowe strony zaatakowanej w
przestrzeni wirtualnej.
Pierwszy bezpośredni przypadek ataku cybernetycznego, z jakim spotkało
się NATO, miał miejsce podczas interwencji Allied Force w Kosowie w 1999
roku. W wyniku ataku uczestnikom operacji zablokowano elektroniczne konta
pocztowe oraz zakłócano funkcjonowanie strony internetowej sojuszu. Atak
został przeprowadzony przez serbskich hakerów jako reakcja odwetowa za
bombardowanie ich kraju 26. Pierwszym krajem członkowskim NATO zaatakowanym na masową skalę z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych
była Estonia. Skutkami ataku w 2007 roku (dokonanego przez rosyjskich hakerów) było unieruchomienie stron internetowych rządu, firm komercyjnych oraz
mediów. Cyberatak wymierzony przeciwko Estonii potraktowano jako przykład
zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Pojawiło się wówczas pytanie, czy
nie należałoby rozszerzyć artykułu piątego Traktatu Waszyngtońskiego o incydenty dotyczące ataków internetowych27.
Innym przykładem był atak przeprowadzony na amerykański wojskowy
system komputerowy, do którego doszło w 2008 roku. Przy pomocy zewnętrznego nośnika informacji wprowadzono do komputera armii amerykańskiej
oprogramowanie szpiegowskie, które rozprzestrzeniło się w szybki i niezauważalny sposób. Wynikiem tego działania była utrata ważnych i szczególnie tajnych informacji. Należy stwierdzić, że od tego czasu cyberataki i cyberszpiegostwo stanowią niemal ciągłe niebezpieczeństwo28.
24

A. An t cz a k -Ba rz an , Z. Śl i wa , R. Za n i ewski , Wojna XXI wieku. Początek wojny
„trzeciej fali”, Warszawa 2016, s. 220.
25
B. Bol e ch ów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Toruń 2002, s. 498.
26
R. Cz ul da, Atak w wirtualu, „Polska Zbrojna”, Nr 11, listopad 2013, s. 26.
27
Ibidem.
28
M. Wr z osek , Polska, Unia Europejska, NATO wobec wyzwań i zagrożeń, Warszawa
2012, s. 109.
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Zagrożenie atakami cybernetycznymi potęguje fakt, że są one coraz lepiej
zorganizowane. Stają się bardziej powszechne, a technologia informatyczna
rozwija się nieustannie. Dlatego też pożądanym elementem jest uświadomienie
powagi zagrożeń cybernetycznych oraz podejmowanie i poszukiwanie rozwiązań mogących przeciwdziałać bądź ograniczać potencjalne ataki przeprowadzone w sieci. Z działań podejmowanych przez NATO wynika wyraźnie, że
sojusz bardzo poważnie traktuje takie zagrożenie i w widoczny sposób odwołuje się do cyberzagrożeń w przyjmowanych dokumentach i strategiach.
Pierwszym dokumentem strategicznym NATO dotyczącym obrony cybernetycznej był tekst NATO Policy on Cyber Defence, przyjęty w styczniu 2008
roku i uaktualniony w czerwcu 2011 roku. Dokument opracowano w oparciu o
trzy filary: na zasadzie subsydiarności – pierwszą linię obrony miało stanowić
zaatakowane państwo, a pomoc sojuszu mogła być udzielona tylko na prośbę
państwa członkowskiego, na unikaniu duplikacji oraz na budowie bezpieczeństwa i wspólnoty zaufania29.
W koncepcji strategicznej NATO z 2010 roku przedstawiono powagę sytuacji i możliwe konsekwencje przeprowadzenia ataku cybernetycznego. Wśród
zadań mających zapewnić niezbędne zdolności w zakresie odstraszania i obrony zwrócono uwagę na konieczność rozwijania zdolności zapobiegania, wykrywania i obrony przed atakami w sieci 30.
Podczas szczytu NATO w Newport – w 2014 roku – podjęto decyzję o
uznawaniu konsekwencji przeprowadzenia ataku cybernetycznego na równi ze
skutkami przeprowadzenia ataku konwencjonalnego. Cyberobrona została zaliczona do podstawowych zadań kolektywnej obrony, natomiast decyzja powoływania się na artykuł piąty w przypadku ataku cybernetycznego miała być
podejmowana na podstawie analizy konkretnego przypadku 31. Podczas szczytu
w Warszawie przywódcy zebrani na spotkaniu zdecydowali o uznaniu cyberprzestrzeni za nową strefę działań operacyjnych 32. Oznacza to, że działania w
cyberprzestrzeni – atak cybernetyczny przeprowadzony na którekolwiek z państw członkowskich – będą traktowane tak samo jak atak przeprowadzony na
morzu, w powietrzu i na lądzie. W związku z powyższym należy się spodziewać realnej możliwości przywołania artykułu piątego przez Radę Północnoatlantycką w przypadku ataku cybernetycznego na którekolwiek państwo członkowskie. Podczas warszawskiego szczytu przyjęto również zobowiązanie w
29

R. Cz ul da, op. cit., s. 26.
Vide: Active Engagement, Modern Defence Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation adopted by Heads of State
and Government in Lisbon, Lizbona 2010, pkt. 12, 19.
31
Vide: Wales Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales, Newport 2014, pkt. 58.
32
Vide: Warsaw Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016, Warszawa
2016, pkt. 70.
30
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sprawie obrony cybernetycznej33, określające wytyczne w zakresie przeciwdziałania cyberatakom. Punktem wspólnym wszystkich przyjmowanych dokumentów i deklaracji dotyczących obrony cybernetycznej jest podkreślenie konieczności rozwoju narodowych zdolności w zakresie przeciwdziałania aktom
cybernetycznym. Jest to fundamentalny element obrony cybernetycznej całego
sojuszu, bowiem o możliwościach obronnych w tym obszarze decydują możliwości obronne najsłabszego ogniwa.
Podstawowym dokumentem w zakresie cyberbezpieczeństwa w Polsce jest
Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w dniu 22 stycznia 2015 roku. W dokumencie tym zostały przedstawione warunki, których realizacja i właściwe ukierunkowanie mają służyć budowaniu zintegrowanego systemu cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 34. Inny obowiązujący obecnie dokument to Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2017-2022 (przyjęty uchwałą nr 52/2017 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia
2017 roku). Określa on w sposób ramowy działania zapewniające uzyskanie
wysokiego poziomu odporności krajowych systemów teleinformatycznych 35.
Uznanie cyberprzestrzeni za nowy obszar prowadzenia działań stanowi
zdecydowany krok Sojuszu w walce z zagrożeniami cybernetycznymi. Nie
należy jednak zapominać, że to wysoce prawdopodobne zagrożenie nie tylko
dla NATO, ale dla wszystkich uczestników wirtualnej rzeczywistości może stać
się elementem sprawdzającym wiarygodność paktu w realizacji jednego z podstawowych zadań – kolektywnej obrony.
Przekazywanie przez państwa członkowskie 2% PKB na obronność
Wydaje się, że jednym z najczęściej przytaczanych artykułów Traktatu
Północnoatlantyckiego jest artykuł piąty, zobowiązujący państwa członkowskie
do udzielenia pomocy napadniętemu państwu – kolektywnej obrony. Należy
jednak pamiętać, że niemniej istotny, lecz zdecydowanie rzadziej cytowany jest
artykuł trzeci. Artykuł ten zobowiązuje państwa członkowskie do rozwijania i
utrzymywania własnych zdolności obronnych w celu odparcia ewentualnej
napaści zbrojnej36. Dlatego też warto pamiętać, że aby być beneficjentem obie33

Przyjęty dokument to Cyber Defence pledge (Zobowiązanie w sprawie obrony cybernetycznej).
34
Vide: Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego, Warszawa 2015, s. 4.
35
Vide: Krajowe ramy polityki cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2017-2022, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2017, s. 6.
36
Vide: Traktat Północnoatlantycki, Waszyngton 1949.
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canej pomocy w ramach artykułu piątego, należy podejmować działania służące
utrzymywaniu i rozwojowi narodowych sił zbrojnych. Wobec powyższego
jedną z fundamentalnych kwestii mających wpływ na kształt i możliwości
obronne sojuszu pozostaje wysokość środków finansowych przekazywanych
przez państwa członkowskie na indywidualną i zbiorową obronę.
Determinacja NATO do powołania się na artykuł piąty w przypadku napaści na którekolwiek państwo członkowskie została podkreślona w obowiązującej koncepcji strategicznej z Lizbony. W dokumencie tym przedstawiono również najważniejsze zadania, których realizacja ma służyć zapewnieniu zdolności sojuszu do odstraszania i obrony. Jednym z tych zadań jest utrzymanie niezbędnego poziomu wydatków obronnych w stopniu zapewniającym wystarczające wyposażenie sił zbrojnych państw sojuszu37. W przedstawionej koncepcji
nie widać jednak konkretnego zobowiązania nakładanego na sojuszników co do
wysokości przekazywanych środków. Państwa członkowskie mają jedynie
„utrzymywać niezbędne poziomy wydatków obronnych” 38. Podczas szczytu
NATO w Newport został już wskazany w punkcie 14 deklaracji końcowej konkretny poziom wydatków, jaki państwa członkowskie powinny przeznaczać na
obronność. Państwa, które przekazują minimum 2% PKB, powinny utrzymać
ten wskaźnik. Kraje nierealizujące tego postanowienia powinny wstrzymać
wszelkie cięcia w budżetach oraz dążyć do uzyskania wskazanego progu na
przestrzeni najbliższych dziesięciu lat. Innym ważnym obowiązkiem nałożonym na państwa członkowskie stało się wygospodarowanie w budżetach
obronnych 20% środków na prowadzenie badań, rozwój sił zbrojnych oraz zasadnicze uzbrojenie. Państwa członkowskie spełniające ten wymóg powinny go
utrzymać, natomiast pozostałe państwa powinny dążyć do jego osiągnięcia
również w przeciągu 10 lat39.
Wkład państw członkowskich w rozwijanie własnych sił zbrojnych stanowi potencjał, który jest wykorzystywany przez NATO do podnoszenia interoperacyjności sojuszu. Dlatego też podczas warszawskiego szczytu zobowiązanie
dotyczące przekazywania minimum 2% PKB zostało utrzymane 40. Konieczność
tej decyzji wynika z faktu obserwowanej na przestrzeni ostatnich lat tendencji
spadkowej w przekazywaniu środków na obronność, w szczególności wśród
europejskich sojuszników. Należy stwierdzić, że obniżanie budżetów obronnych stało się powszechne.
37

Vide: Active Engagement, Modern Defence Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation adopted by Heads of State
and Government in Lisbon, Lizbona 2010, pkt. 19.
38
Ibidem.
39
Vide: Wales Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales, Newport 2014, pkt. 14.
40
Vide: Warsaw Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016, Warszawa
2016, pkt. 33-34.
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Rozpatrując wydatki obronne Rzeczypospolitej Polskiej na przestrzeni
ostatnich lat, można zauważyć, że jako jeden z nielicznych krajów Europy wykazuje niepopularną skłonność do generowania tendencji wzrostowych. Środki,
którymi dysponowało Ministerstwo Obrony Narodowej w 2004 roku, wynosiły
16 miliardów złotych. Od 2004 roku w przeciągu dekady wzrosły one dwukrotnie – do poziomu 32 mld zł w 2014 roku 41. Trend wzrostowy został również utrzymany w latach 2015-2016, w których budżet odpowiednio wynosił 33
i 36 miliardów złotych42. Na 2017 rok zaplanowano dla sektora obronności 37
miliardów złotych. W Polsce wysokość środków przekazywanych na ten sektor
opiera się na wytycznych NATO oraz regulowana jest ustawą z dnia 25 maja
2001 roku O przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Według tej ustawy budżet MON ma wynosić nie mniej niż 2% PKB roku poprzedniego. Ustawa reguluje również kwestię dotyczącą przekazywania 20% środków na zasadnicze uzbrojenie, badania i
rozwój. Aktualnym przykładem świadczącym o zaangażowaniu i determinacji
polskiego rządu w implementacji wytycznych odnoszących się do przekazywania środków na obronność są prace legislacyjne nad przyjęciem nowelizacji
cytowanej ustawy. Zasadniczą zmianą projektu ustawy w zakresie przekazywania środków na obronność jest wzrost wydatków obronnych do poziomu 2,5%
PKB w roku 2030 i w latach kolejnych. Wymowną poprawką w projekcie jest
również uaktualnienie sposobu naliczania wartości PKB, który od 2018 roku
ma być ustalany na podstawie PKB roku bieżącego, a nie poprzedniego, jak
dotychczas43.
Wydatki przekazywane na obronność przez państwa NATO w latach 20082013 statystycznie zmalały średnio o 20%, podczas gdy rosyjskie wzrosły o
około 50%44. Wobec słabości państw europejskich pozostawało ufać Stanom
Zjednoczonym w znacznej mierze finansującym budżet NATO 45. Łączne nakłady europejskich sojuszników na zbrojenia stanowią około 60% wydatków
amerykańskich. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że środki przekazywane przez Stany Zjednoczone na badania nad nowymi systemami uzbrojenia są

41

Vide: P. T ur cz yń ski , op. cit., s. 207.
Vide: MON, Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2016 r.,
Warszawa 2016,
<http://www.mon.gov.pl/d/pliki/dokumenty/rozne/2016/02/budzet2016.pdf>, (12.01.2017).
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Vide: Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Vide: P. T ur cz yń ski , op. cit., s. 176.
45
Ibidem.
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znacznie wyższe niż w państwach europejskich. To z kolei odbija się na nowoczesności armii Starego Kontynentu 46.
Od początku XXI wieku wystąpiło już kilka realnych przesłanek do nieobniżania budżetów obronnych. Środki przekazywane na obronność pozostają
elementarnym czynnikiem decydującym o możliwościach bojowych sojuszu.
Jeden z ostatnich przykładów, konflikt rosyjsko-ukraiński, powinien stać się
czynnikiem zmieniającym tę tendencję. Decyzja o przekazywaniu środków na
obronność w konkretnej wysokości jest konieczna i powinna być solidarna,
ponieważ budżet wszystkich państw sojuszniczych jest obciążany w takim samym stopniu.
Wsparcie dla Afganistanu do 2020 roku
Jedno ze spotkań odbytych na szczeblu szefów państw i rządów podczas
szczytu było poświęcone Afganistanowi. Decyzje dotyczące tego kraju zostały
podjęte przez Radę Północnoatlantycką w oddzielnej, rozszerzonej deklaracji i
zapisane w komunikacie końcowym szczytu 47.
Obecność wojsk NATO w Afganistanie sięga czasów, kiedy po atakach na
World Trade Center oraz Pentagon pierwszy (i jak dotąd jedyny w historii NATO) raz Rada Północnoatlantycka podjęła decyzję o powołaniu się na artykuł
piąty Traktatu Waszyngtońskiego. Pierwszą interwencją NATO w Afganistanie
była operacja Enduring Freedom, rozpoczęta 7 października 2001 roku i prowadzona przez koalicję skupioną wokół wojsk Stanów Zjednoczonych. Głównym jej celem było usunięcie talibów oraz Al-Kaidy z Afganistanu. Gdy zadanie to udało się zrealizować i oczyścić niemal całe terytorium Afganistanu z
talibów, w dniu 20 grudnia Rada Bezpieczeństwa ONZ usankcjonowała działanie międzynarodowych sił ISAF (International Security Assistance Force)48.
Obecność tych sił miała pomóc władzom w umacnianiu bezpieczeństwa, w
próbie odbudowy kraju, w tworzeniu Afgańskich Sił Bezpieczeństwa oraz w
zapewnianiu stabilizacji politycznej, będącej fundamentem do realizacji powyższych zadań. Misja ISAF trwała do końca 2014 roku.
Podczas szczytu NATO w Newport szefowie państw i rządów podjęli decyzję dotyczącą zaangażowania sojuszu w Afganistanie po 2014 roku. Wśród
najważniejszych elementów wsparcia wyróżniono: umacnianie partnerstwa
NATO z Afganistanem (w perspektywie długoterminowej), zaangażowanie w
finansowanie Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa ANSF (w perspek46

P. Żur a wski vel Gr a je wski , Geopolityka – siła – wola. Rzeczpospolitej zmagania z
losem, Kraków 2010, s. 167.
47
Nazwa dokumentu przyjętego w sprawie Afganistanu brzmiała – Warsaw Summit Declaration on Afghanistan issued by the Heads of State and Government of Afghanistan and
Allies and their Resolute Support Operational Partners, Warszawa 2016.
48
Vide: P. T ur cz yń ski , op. cit., s. 60.
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tywie średnioterminowej) oraz powołanie nowej niebojowej misji Resolute
Support w miejsce misji ISAF49. Powołanie od początku 2015 roku nowej misji
miało służyć podtrzymaniu wysiłku, jaki został włożony podczas misji ISAF na
rzecz stabilizacji sytuacji w Afganistanie. Tym bardziej, że sytuacja w tym kraju w dalszym ciągu nie należy do stabilnych.
Nowa niebojowa misja Resolute Support miała obejmować swoim zakresem szkolenie i doradztwo udzielane Afgańskim Siłom Bezpieczeństwa na
rzecz utrzymania porządku i stabilizacji w kraju. Początkowo misja miała trwać
do końca 2016 roku. Decyzją Rady Północnoatlantyckiej, podjętą podczas
szczytu NATO w Warszawie, misja ma trwać po 2016 roku. Planowany termin
jej zakończenia to koniec 2020 roku 50.
Siły Zbrojne RP uczestniczyły we wszystkich wspomnianych misjach. Militarne zaangażowanie Polskich Sił Zbrojnych w misje NATO przyczyniło się
do „zdynamizowania procesu modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz czyniły z
Polski wiarygodnego partnera na forum międzynarodowym” 51. Polska, jako
kraj nie będący potęgą gospodarczą, nie jest zdolna do realizacji ekonomicznych programów pomocowych, pozwalających na realne oddziaływanie na
rzeczywistość poza granicami kraju. Dlatego też Siły Zbrojne są jednym z
głównych instrumentów służących budowaniu pozycji międzynarodowej 52.
Zakończenie
W dotychczasowej historii szczytów NATO odbywały się szczyty przełomowe, podczas których podejmowano istotne decyzje, przyjmowano koncepcje
strategiczne. Część z przeprowadzonych spotkań miała charakter rutynowego
przeglądu bezpieczeństwa. Szczyt w Warszawie być może nie zasługuje na
miano przełomowego, jednak decyzje na nim podjęte były istotne. Najważniejsza z nich – wzmocnienie wschodniej flanki NATO – jest dla państw leżących
na omawianym obszarze istotnym sygnałem zainteresowania sojuszu tym regionem. Jest również czytelnym sygnałem dla oponentów NATO, sygnałem o
umocnieniu kolektywnej obrony i wzmocnieniu demonstracyjnej roli sojuszu
na tym obszarze. Decyzja o przekazywaniu 2% PKB na obronność jest również
49

Vide: Wales Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales, Newport 2014, pkt. 38-41.
50
Vide: Warsaw Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016, Warszawa
2016, pkt. 86-88.
51
Vide: M. Gocuł , Współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych
RP, „Bellona” Nr 2, 2014.
52
Vide: P. Żur a wski vel Gr a je wski , Geopolityka…, s. 118.
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niezwykle istotna. Sojusz w sposób ciągły musi dostosowywać się do zmieniających warunków bezpieczeństwa i postępu technologicznego. Dlatego elementarnym czynnikiem pozostają środki, które państwa członkowskie przekazują
na obronność. Niewypełnianie zobowiązań sojuszniczych dotyczących przekazywania ustalonych środków na zbrojenia może stać się źródłem zagrożenia dla
NATO, źródłem powodującym osłabienie jego możliwości obronnych. Podczas
szczytu usystematyzowano również kwestię zagrożeń w cyberprzestrzeni. Atak
cybernetyczny będzie traktowany na równi z innymi atakami konwencjonalnymi. Cyberprzestrzeń jest obszarem, w którym coraz częściej dochodzi do ataków i przemocy. Dlatego uznanie jej za obszar prowadzonych działań powinno
skutecznie odstraszyć potencjalnego agresora. Ostatnią z przedstawionych decyzji były ustalenia o przedłużeniu misji Resolute Support w Afganistanie. Kilkunastoletni wysiłek włożony przez państwa NATO w odbudowę Afganistanu
zostanie utrzymywany poprzez realizację misji szkoleniowej, której głównym
celem jest szkolenie afgańskich sił bezpieczeństwa. Zgodnie z decyzją Rady
Północnoatlantyckiej misja zostanie utrzymana do końca 2020 roku.
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WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ W SYSTEMIE OBRONNYM
LITWY
(TERRITORIAL FORCES IN THE LITHUANIAN DEFENCE SYSTEM)
Streszczenie:
Nowe zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie Wschodniej, a
zwłaszcza wybuch konfliktu na wschodzie Ukrainy, wymogły na wielu państwach europejskich konieczność przeobrażenia systemów obronnych. Dotyczy
to zwłaszcza państw Europy Środkowo-Wschodniej: Polski oraz krajów bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii. W Polsce, wzorem republik bałtyckich implementowano oddziały terytorialne, tworząc osobny rodzaj sił zbrojnych – Wojska
Obrony Terytorialnej. Znakomitym przykładem prawidłowego funkcjonowania
armii opartej na profesjonalnych siłach operacyjnych, powszechnym poborze
oraz jednostkach terytorialnych są siły zbrojne Litwy. Niniejszy artykuł ma na
celu przybliżenie problematyki funkcjonowania litewskich Ochotniczych Sił
Obrony Narodowej w systemie obronnym państwa.
Summary:
The new threats of the regional security in the Eastern Europe, especially the
conflict in the Eastern Ukraine, forced many European countries to re-evaluate
and transform their defence systems. This applies especially to the Central and
Eastern European countries: Poland and the Baltic States – Lithuania, Latvia
and Estonia. Poland, following the experience of the Baltic States, implemented
the new branch of armed forces– the Territorial Defence Forces. One of the
finest examples of the efficient cooperation of the regular army forces with the
conscripts and territorial units are the Lithuanian Armed Forces. The main
goal of this article is to show the functioning of the National Volunteer Defence
Forces in Lithuanian defence system.
Słowa kluczowe:
obrona terytorialna, litewskie siły zbrojne, Litwa, Ochotnicze Siły Obrony Narodowej, system obronny państwa
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Wprowadzenie
Potencjalny wzrost zagrożenia w Europie Wschodniej, spowodowany aktywnością polityczną i militarną Federacji Rosyjskiej, a zwłaszcza wybuchem i
przebiegiem konfliktu na wschodzie Ukrainy, wymusił w wielu krajach europejskich konieczność przewartościowania dotychczasowych strategii bezpieczeństwa. Bezpośrednie zagrożenie ze strony Kremla odczuwają zwłaszcza
kraje bałtyckie – Litwa, Łotwa i Estonia. Poczucie to spowodowane jest przede
wszystkim relatywnie niewielkimi możliwościami bojowymi armii tych państw, dużym odsetkiem mniejszości rosyjskiej i idącą za tym obawą o działalność V kolumny czy tzw. zielonych ludzików, czy wzmożoną działalnością
propagandową Rosji. Praktyczne zagrożenie upatrywane jest zwłaszcza w zaplanowanych na wrzesień 2017 r. białorusko-rosyjskich manewrach wojskowych Zapad 2017, w których udział wziąć może nawet 100 tys. żołnierzy1.
Kraje bałtyckie od dłuższego czasu nie ukrywają swojego zaniepokojenia zbliżającymi się ćwiczeniami wojskowymi, czego wyraz dawały wielokrotnie w
trakcie rozmów dyplomatycznych w ostatnich miesiącach2. Jest to tym bardziej
uzasadnione, iż według think tanku Rand Corporation, którego specjaliści przeprowadzili szereg symulacji i gier wojennych, rosyjskie oddziały mają możliwość osiągnięcia przedmieść Tallina i Rygi w ciągu maksymalnie 60 godzin od
rozpoczęcia ataku3. Poczucie bezpieczeństwa w Litwie, Łotwie i Estonii może
wzmagać rozmieszczenie w tych krajach międzynarodowych zgrupowań brygadowych wojsk państw natowskich oraz baczne monitorowanie przez NATO
wrześniowych manewrów 4.
1

O ile oficjalne dane przekazane przez stronę rosyjską i białoruską podają liczbę 13,5 tys.
żołnierzy biorących udział w manewrach szacuje się, iż faktyczna liczba żołnierzy zaangażowanych w te ćwiczenia wyniesie ok. 100 tys.
2
Łotwa ostrzega Kanadę przed ćwiczeniami rosyjskiej armii,
<http://www.rp.pl/Polityka/305129920-Lotwa-ostrzega-Kanade-przed-cwiczeniamirosyjskiej-armii.html#ap-1> (01.06.2017); Karoblis: Ćwiczenia Zapad budzą zaniepokojenie, symulując atak przeciwko NATO, <http://zw.lt/bezpieczenstwo/karoblis-cwiczeniazapad-budza-zaniepokojenie-symulujac-atak-przeciwko-nato/> (01.06.2017).
3
D. A. Sch l a pa k , M. John son , Reinforcing Deterrence on NATO's Eastern Flank. Wargaming the Defense of the Baltics,
<https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1253.html> (01.06.2017).
4
T. K. Kowa l i k , D. P. Jan kowski , Zapad 2017: NATO Should Be Keeping an Eye on
Russia's Training Exercises, <http://nationalinterest.org/feature/zapad-2017-nato-shouldbe-keeping-eye-russias-training-20540> (01.06.2017).
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Obecność wojsk sojuszniczych na terenie krajów bałtyckich nie zwalnia
jednak władz w Rydze, Tallinie i Wilnie z konieczności rozwoju i modernizacji
własnych sił zbrojnych oraz doskonalenia systemu bezpieczeństwa. Jednym z
relatywnie tanich sposobów podniesienia zdolności obronnych jest m.in. rozwój komplementarnych dla sił operacyjnych wojsk obrony terytorialnej. Plan
ten, acz nie bez przeszkód, realizowany jest między innymi w Polsce 5. Wielu
polskich specjalistów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, a zwłaszcza kwestią implementacji wojsk obrony terytorialnej do systemu obronnego
RP, jako pozytywny przykład współpracy sił operacyjnych z jednostkami terytorialnymi wskazuje Niemcy, Wielką Brytanię, Szwecję czy Litwę 6. Czy w
przypadku niewielkiego kraju jakim jest Litwa, siły terytorialne mogą ogrywać
istotną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa? Celem niniejszego artykułu
jest próba udzielenia odpowiedzi na to pytanie.
Siły zbrojne Litwy
Według indeksu Global Firepower, badającego – w oparciu o ponad 50
różnych czynników – potęgę i siłę militarną państw, Litwa zajmuje 95 miejsce
na 133 objęte analizą kraje. W zestawieniu regionalnym – europejskim – Litwa
uplasowała się na 26 miejscu (na 31 badanych krajów europejskich), wyprzedzając pozostałe Kraje Bałtyckie 7. W kraju liczącym 2.854.235 mieszkańców
(stan na 2016 r.) około połowę stanowią obywatele zdolni do służby wojskowej
(mężczyźni i kobiety). Co roku wiek poborowy osiąga ok. 40 tys. obywateli.
Siły zbrojne Litwy w 2016 r. liczyły 23.015 żołnierzy, w tym 16.015 w służbie
czynnej i 7 tys. rezerwistów, posiadały 10 samolotów (szkoleniowych i transportowych), 5 śmigłowców, 12 okrętów wojennych, ok. 430 opancerzonych
pojazdów bojowych różnych typów oraz niewiele ponad 50 szt. artylerii holowanej8.
5

Vide: R. Żu ch owski , M. St a ch owski , Poland’s Ministry of Defence Concept for Territorial Defence Forces, “Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”, Nr 2(7), 2016, s.
107-118; J. Ża k, P. Got owi ecki , The territorial defence in Poland – the influence of the
Ukrainian conflict experiences, „Zovnishni Spravy”, 12/2016, Kijów, ss. 26-31.
6
R. Ja ku bcz a k , J. Mar cz a k , Strategia funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej w
obliczu terroryzmu światowego, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, R. 1, Nr 1, 2011, s.
19.
7
Global Firepower Index, <http://www.globalfirepower.com/country-military-strengthdetail.asp?country_id=lithuania>, (01.06.2017).
8
Ibidem. Nieco inne, acz niewiele odbiegające dane podają inne portale specjalistyczne,
m.in. Global Security. Vide: Lithuania Land Forces Equipment,
<http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/lt-land-equipment.htm>
(01.06.2017).
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Litwa, jak i pozostałe kraje bałtyckie, przed uzyskaniem niepodległości nie
posiadała narodowych sił zbrojnych. Ich budowę rozpoczęto na początku lat 90.
XX w., opierając się na armii poborowej, wspartej ochotniczymi formacjami
obrony terytorialnej9. Zapleczem logistycznym dla nowotworzonych formacji
były poradzieckie bazy wojskowe, rozmieszczone w strategicznych regionach
kraju10. Warto podkreślić, iż litewskie oddziały terytorialne powstały przed
utworzeniem sił operacyjnych.
Wstąpienie państw bałtyckich w struktury NATO w 2004 r. spowodowało
przyspieszenie modernizacji i profesjonalizacji sił zbrojnych oraz przeniesienie
ciężaru działalności wojskowej z obrony terytorium na zdolność do działań ekspedycyjnych w ramach sojuszu11. Polegając na artykule 5 Traktatu Waszyngtońskiego Litwa przewartościowała swoją politykę odstraszania i strategię obronną,
co znalazło odzwierciedlenie w litewskiej Białej Księdze Polityki Obronnej z
2006 r., w której pisano: „Litwa uznała te składniki obrony narodowej (takie jak
obrona terytorialna, duża liczba poborowych i rezerwistów, system mobilizacji
przygotowany do wojny totalnej i przygotowania ludności cywilnej do działań
partyzanckich) jako nie mające znaczenia dla obecnego środowiska bezpieczeństwa i niespójne z planami rozwoju litewskich sił zbrojnych – jako członka NATO”12. Założono, iż w przypadku zagrożenia militarnego armia litewska nie będzie sama broniła terytorium kraju, ale zostanie wsparta przez wojska sojuszu w
ramach kolektywnej obrony. Pokłosiem tego była rezygnacja z powszechnego
poboru (w 2008 r.), stopniowa redukcja liczby personelu wojskowego oraz przekształcenia strukturalne wojska13. Przekładało się to także negatywnie na poziom
wydatków wojskowych. Zmiany w tym zakresie obrazują tabele 1 i 2.

9

P. Sz ym a ń ski , Między kontynuacją a adaptacją: polityka bezpieczeństwa i siły zbrojne
państw bałtyckich, <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-1124/miedzy-kontynuacja-a-adaptacja-polityka-bezpieczenstwa-i-sily> (01.06.2017).
10
W momencie ogłoszenia niepodległości Litwy na terenie tego kraju stacjonowało ok. 100
tys. żołnierzy radzieckich. W 1992 r. na Litwie nadal przebywało ponad 34 tys. Federacji
Rosyjskiej, wyposażonych w ok. 1000 czołgów, 180 samolotów i 1900 pojazdów opancerzonych. Ostatnie oddziały rosyjskie opuściły ziemię litewską 31 sierpnia 1993 r. Vide: J.
An dr i škevi či u s , The Lithuanian Armed Forces: yesterday, today, tomorrow, „ENDC
Proceedings”, Vol. 19, 2014, ss. 168-171.
11
P. Sz ym a ń ski , op. cit. Głównymi celami planu profesjonalizacji i modernizacji armii
było osiągnięcie przez nie mniej niż 10% wojsk lądowych stałej zdolności do działań
zbrojnych w dowolnym czasie oraz przygotowanie struktur, wyszkolenia i wyposażenia co
najmniej 50% wojsk lądowych do operacji poza granicami kraju. Vide: Defence Reform.
Modernisation of the Lithuanian Armed Forces. Fact sheet, Wilno 2005.
12
Lithuanian Defence Policy White Paper, Wilno 2006, s. 28.
13
W okresie 2005-2010 liczba żołnierzy, zarówno czynnych jak i rezerwistów, miała
zmniejszyć się z 19.650 do 17.190. Defence Reform. Modernisation… Warto dodać, iż
początkowo wygaszanie poboru miało trwać stopniowo aż do 2014 r. Kryzys ekonomiczny
w 2008 r. i cięcia budżetowe doprowadziły do przyspieszenia tego procesu.
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Tabela 1. Wydatki na obronność Litwy w latach 2000-2010
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

PKB
Wydatki na obronność
Procent wzrostu
(w mln €)
(w mln €)
13.246
231
--13.864
245
6,1
14.800
258
5,3
16.365
310
20,2
17.803
324
4,5
19.914
318
-1,9
22.040
344
8,2
24.828
381
10,8
25.243
388
1,8
19.886
347
-10,6
20.319
256
-26,2

Źródło: E. J. de Bakker , R. Beer es, A Comparative Financial Analysis of Military Expenditures in the Baltic States, 2000-2010, “Baltic Security and Defence
Review”, Vol. 14, Issue 1, 2012, s. 10-11.

Wydatki na obronność wykazują pewną korelację do wyników gospodarczych państwa, niemniej są związane także z wydarzeniami politycznymi. Widoczny duży wzrost środków przeznaczanych na cele wojskowe w latach 20032004 związany był głównie ze zbliżającym się terminem przystąpienia Litwy
do NATO i koniecznością pilnego wypełnienia wszystkich warunków akcesyjnych określonych w tzw. mapie drogowej (NATO Membership Action Plan).
Zmniejszenie wydatków na obronność w latach 2009-2010 było pokłosiem
globalnego kryzysu ekonomicznego.
Tabela 2. Struktura wydatków na obronność Litwy w latach 2004-2010
Rok

Wydatki na
personel (%)

2004
2005
2006
2007
2008

51,1
58,2
54,8
54,7
56,3

Wydatki na
infrastrukturę
(%)
3,8
4,4
3,5
3,2
3,4

Wydatki na
wyposażenie
wojskowe (%)
12,3
15,3
17,0
18,7
16,3

Inne
wydatki (%)
32,8
22,2
24,6
23,4
24,0
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2009
2010

60,9
67,0

2,4
2,2

16,2
9,3

20,6
21,5

Źródło: E. J. de Ba kker , R. Beer es, op. cit., s. 17-20.

Wydatki osobowe – koszty uposażenia, świadczeń pieniężnych, wynagrodzenia pracowników cywilnych wojska – stanowiły w analizowanym okresie
największe obciążenie dla budżetu obronnego. Zauważalne jest, iż mimo wygaszenia poboru powszechnego i profesjonalizacji wojska procent środków przeznaczanych na personel wojskowy znacząco wzrósł. Przyczyną takiego stanu
rzeczy było zmniejszone finansowanie resortu obrony (patrz Tabela 1) i spowodowane tym cięcia budżetowe w innych obszarach, zwłaszcza w zakresie
rozwoju infrastruktury wojskowej i modernizacji technicznej. Odsetek wydatków związanych z infrastrukturą wojskową nie był przy tym wysoki (zwłaszcza
w porównaniu do wydatków na infrastrukturę ponoszonych przez rządy Łotwy
i Estonii, które w latach 2004-2010 wynosiły średnio 14,7 i 11,5% budżetu
obronnego)14 czego powodem był przede wszystkim stosunkowo dobry stan
zaplecza odziedziczonego po wojskach radzieckich15. Wydatki związane z zakupem i modernizacją sprzętu wojskowego stanowiły stosunkowo wysoki odsetek wszystkich kosztów ponoszonych przez resort obrony. Należy przy tym
zaznaczyć, iż Litwa, poza fabryką amunicji Giraitės Ginkluotės Gamykla, nie
posiada własnych zakładów zbrojeniowych, przez co większość zakupów
sprzętu dokonywana jest za granicą, bądź też sprzęt wojskowy przekazywany
jest nieodpłatnie, na podstawie umów międzynarodowych16. W ramach tzw.
innych wydatków mieszczą się koszty związane z zakupem i składowaniem
paliwa, amunicji (także koszty utylizacji amunicji), części zamiennych oraz
różnorakich działań wykonywanych przez wojsko w ramach zadań statutowych. Litwa utrzymywała te koszty na względnie jednolitym poziomie. Interesujące, iż jako jedyne z państw bałtyckich, Litwa nie zrezygnowała z udziału
we wspólnych ćwiczeniach wojsk NATO w 2009 r., mimo cięć budżetowych 17.
Spadek wydatków na zbrojenia związany był również z panującym w Europie, przynajmniej do końca 2013 r., okresem rozprężenia w dziedzinie zbrojeń i obronności. Co prawda w Strategii Wojskowej Republiki Litewskiej z 2012
r. jako zagrożenie wskazano wzrost autorytaryzmu w sąsiadujących krajach
14

E. J. de Ba kker , R. Beer es, op. cit., s. 18.
Oraz samo istnienie na terenie Litwy poradzieckich baz, koszar, lotnisk i poligonów,
które w pozostałych krajach bałtyckich musiano budować niemal od zera. Na temat planów
rozwoju infrastruktury wojskowej Litwy na przełomie XX i XXI w. więcej w: G. St a t ki evi ci ut e, The Development of Lithuanian Armed Forces: View Ahead, „Baltic Defence
Review”, Nr 1/1999, s. 6-7.
16
Polityka obronna i strategia bezpieczeństwa państw i instytucji europejskich. Praca zbiorowa, Gdynia 2015, s. 213.
17
E. J. de Ba kker , R. Beer es, op. cit., s. 20.
15
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wschodnich, rozwój i demonstrowanie siły zbrojnej w tych krajach, a nawet
wykorzystywanie jej przeciwko innym państwom 18, to możliwość wybuchu
konfliktu konwencjonalnego uznano za mało prawdopodobną, acz niewykluczoną. Większe zagrożenie upatrywano m.in. w atakach informacyjnych, cyberatakach czy też działalności obcych służb wywiadowczych19.
Wydarzenia ukraińskiego Euromajdanu i ich bezpośrednie następstwa –
secesja Krymu, a następnie jego aneksja przez Federację Rosyjską oraz wybuch
walk z separatystami na wschodzie Ukrainy uprzytomniły możliwość zaistnienia realnego konfliktu w Europie i spowodowały potrzebę nagłego nadrobienia
zaległości w dziedzinie zbrojeń i odbudowy systemu bezpieczeństwa. Szczyt
NATO w walijskim Newport, we wrześniu 2014 r., dotyczył przede wszystkim
zmiany uwarunkowań bezpieczeństwa w Europie i konieczności adaptacji sojuszu do nowej sytuacji. W przypadku państw bałtyckich najważniejsze deklaracje szczytu dotyczyły rozmieszczenia na wschodniej flance NATO większej niż
symboliczna liczby wojsk sojuszniczych wraz z utworzeniem regionalnych
ośrodków dowodzenia szczebla batalionowego, rozbudowy infrastruktury sojuszniczej, w tym baz wojskowych oraz zwiększenia intensywności ćwiczeń
wojskowych na tym obszarze. Dodatkowo państwa NATO zadeklarowały chęć
zwiększenia, w perspektywie dziesięcioletniej, wydatków budżetowych na
obronność do 2% PKB, w tym zwiększenia środków na modernizację techniczną do 20% całości nakładów 20. Litwa realizuje gotowość do osiągnięcia tego
poziomu w krótszej perspektywie czasowej (zob. Rysunek 1).

18

Było to, rzecz jasna, odniesienie do działań Federacji Rosyjskiej.
The Military Strategy of the Republic of Lithuania, approved by Order No. V-1305 of the
Minister of National Defence of the Republic of Lithuania on November 22, 2012, ss. 4-5.
Podobne zapisy znalazły się również w litewskiej “Strategii Bezpieczeństwa Narodowego”
z 2012 r. Vide: National Security Strategy, approved by resolution No. IX-907 of the Seimas of the Republic of Lithuania of 28 May 2012, ss. 4-7.
20
S. Koz i e j, P. Pi et r z a k , Szczyt NATO w Walii: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla
Polski, „Bezpieczeństwo Narodowe”, Nr III, 2014, ss. 21-23.
19
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Rysunek 1. Wzrost wydatków Litwy na obronność w latach 2013-2018.

Źródło: Lithuanian Defence System: Facts and Trends. NATO Fact Sheet, 2017, s. 3.

Władze w Wilnie bardzo szybko zareagowały na zmiany w europejskiej
architekturze bezpieczeństwa, wprowadzając plan szeroko zakrojonej modernizacji armii. Dodatkowe środki w budżecie na wydatki obronne przeznaczono
przede wszystkim na „pozyskiwanie systemów przeciwpancernych i przeciwlotniczych oraz odtworzenie gotowości bojowej wojsk, a także na rozbudowę
infrastruktury, co ma pozwolić na rozszerzenie zakresu międzynarodowej
współpracy wojskowej”21. Jeszcze w 2014 r. rząd w Wilnie zakupił od Polski
pierwsze zestawy przeciwlotnicze GROM22, w 2015 r. podpisano umowę ze
Stanami Zjednoczonymi na zakup nowoczesnych zestawów przeciwpancernych
Javelin23, a w kolejnym roku na Litwę trafiły z Niemiec pierwsze samobieżne
armatohaubice 155-mm PzH 2000. Umowa z rządem w Berlinie przewidywała
także zakup 26 wozów dowodzenia M577A2 i 6 wozów zabezpieczenia tech-

21

J. Pa l owski , Litwa zwiększa wydatki obronne o 30 %,
<http://www.defence24.pl/133024,litwa-zwieksza-wydatki-obronne-o-30> (01.06.2017).
22
J. Sa ba k, Litwa zbroi się w Polsce. Wilno kupuje Gromy,
<http://www.defence24.pl/90612,litwa-zbroi-sie-w-polsce-wilno-kupuje-gromy>
(01.06.2017).
23
Litwa wzmacnia obronę przeciwpancerną, <http://www.defence24.pl/285090,litwawzmacnia-obrone-przeciwpancerna> (01.06.2017).

S t r o n a | 197

nicznego Bergepanzer 2 24. Zdecydowano się również na zakup nowych wozów
bojowych – pod koniec 2017 r. na Litwę mają trafić pierwsze z 88 wozów KTO
Boxer 8x825. Przewidziano także zakup norwesko-amerykańskiego systemu
obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu NASAMS 26. Równocześnie z zakupem nowego sprzętu podjęto zmiany o charakterze organizacyjnym i strukturalnym. W 2015 r. utworzono, na bazie istniejących jednostek, siły szybkiego
reagowania27. Na początku 2016 r. sformowano została nowa, druga w litewskich siłach zbrojnych, samodzielna brygada piechoty. Obok istniejącej już
Brygady Piechoty Zmechanizowanej Geležinis Vilkas (Żelazny Wilk) utworzono Brygadę Piechoty Zmotoryzowanej Žemaitija. Według planu rozwoju
armii „w br. [2016] sformowane zostaną kompanie rozpoznania, łączności i
wsparcia logistycznego, które będą całkowicie podporządkowane dowództwu
brygady Žemaitija. Z kolei w przyszłym roku rozpocznie się tworzenie 2 dodatkowych batalionów: piechoty i artylerii, które do końca dekady wejdą w
skład nowego związku taktycznego. W tym samym czasie rozpocznie się reforma struktury brygady Geležinis Vilkas, w skład której docelowo wchodzić
mają 4 bataliony piechoty i pojedynczy batalion artylerii”28. Nowa brygada ma
uzyskać pełną zdolność bojową w 2021 r. Nowa struktura sił lądowych przewiduje na czas pokoju dwie, wymienione wyżej, brygady piechoty, a na czas wojny zakłada utworzenie, głównie z rezerwistów, dodatkowej Brygady piechoty
Aukštaitija29.
Dla umożliwienia pełnego wykorzystania zakupionego sprzętu oraz nowoczesnego szkolenia, również z wojskami sojuszniczymi, litewskie ministerstwo
obrony podjęło decyzję o modernizacji i rozbudowie poligonów w Podbrodziu,

24

Niemieckie haubice dla Litwy, <http://www.defence24.pl/264894,niemieckie-haubicedla-litwy> (01.06.2017); Litewskie siły zbrojne odebrały pierwsze dwie 155-mm samobieżne armatohaubice PzH 2000, <http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=19746>
(01.06.2017).
25
Wilno zdecydowało się na kupno 88 wozów bojowych Boxer 8x8 od niemieckoholenderskiego Artec GmbH, <http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=18163>
(01.06.2017).
26
M. Dura , Litwa kupuje system przeciwlotniczy NASAMS. Za ponad 100 mln USD,
<http://www.defence24.pl/455840,litwa-kupuje-system-przeciwlotniczy-nasams-za-ponad100-mln-usd> (01.06.2017).
27
Litwa zwiększa wydatki obronne o 35%. Zgoda parlamentu,
<http://www.defence24.pl/281589,litwa-zwieksza-wydatki-obronne-o-35-zgodaparlamentu> (01.06.2017).
28
W miniony piątek oficjalnie sformowano nową brygadę wojsk lądowych Litwy,
<http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=18467> (01.06.2017).
29
Lithuanian Defence System: Facts and Trends…, s. 5.

198 | S t r o n a

Gaižiūnai, Kajrach, Kozłowej Rudzie oraz Rokai 30. Kolejnym krokiem w kierunku podniesienia obronności państwa była podjęta w 2015 r. decyzja o tymczasowym (na 5 lat) przywróceniu poboru (początkowo dla ochotników), a w
następnym roku bezterminowe przywrócenie zasadniczej służby wojskowej31.
Dzięki tym działaniom litewskie siły zbrojne mają w 2018 r. osiągnąć stan
19.740 żołnierzy służby czynnej, wliczając w to żołnierzy sił operacyjnych,
wojska obrony terytorialnej oraz poborowych32.
W omawianym okresie zmieniła się także struktura wydatków na siły
zbrojne. W 2014 r. 48,6% wydatków wojskowych przeznaczano na personel,
9,4% na utrzymanie i rozwój infrastruktury, 38,6% stanowiły inne wydatki, a
jedynie 3,4% budżetu dedykowano na zakup i modernizację sprzętu 33. W 2016
r. na wydatki osobowe przeznaczono 46% budżetu, 4% wydatkowano na infrastrukturę, 20% stanowiły inne wydatki, a aż 30% środków przeznaczono na
zakup i modernizację sprzętu wojskowego34. Pod względem odsetka budżetu
skierowanego na ten cel Litwa zajęła drugie miejsce wśród państw NATO.
Litewskie ministerstwo obrony prowadzi również kampanię społeczną jak rozpoznawać i przeciwdziałać wrogiej propagandzie 35. Jaką zatem rolę w przedstawionym powyżej systemie odgrywają wojska obrony terytorialnej?
Ochotnicze Siły Obrony Narodowej
– National Defence Volunteer Forces (NDVF)36
Wspomniano już, iż litewskie oddziały terytorialne – Ochotnicze Siły
Obrony Narodowej – utworzono przed powołaniem regularnych sił zbrojnych.
Ich powstanie związane było z walką o utrzymanie zadeklarowanej w marcu
1990 r. niepodległości Litwy. 11 stycznia 1991 r. kilkuset obrońców litewskie30

Litwa rozbudowuje poligony, <http://www.defence24.pl/354199,litwa-rozbudowujepoligony> (01.06.2017).
31
Litwa przywraca pobór na stałe, <http://www.defence24.pl/391250,litwa-przywracapobor-na-stale> (01.06.2017). Co ciekawe, badania opinii publicznej przeprowadzone w
2016 r. wykazały, że 68% społeczeństwa popiera decyzję o przywróceniu powszechnego
poboru, a 75% ankietowanych zgadza się na powołanie do wojska bliskiej osoby. W 2008 r.
pobór nie cieszył się popularnością wśród młodych ludzi, którzy za wszelką ceną (zarówno
w sposób legalny, jak i nielegalny) starali się uniknąć zasadniczej służby wojskowej, mimo
iż obejmowała ona mniej niż 10% poborowych (w 2008 r. na 20 tys. młodych ludzi, którzy
stawili się na komisji poborowej, wcielono zaledwie 1.500). Ibidem; G. Mi n i ot a i t e, The
Socializing Practices of the Normative Model of Soldier in Lithuania, “PRIF Research
Paper”, Nr II/14-2008, s. 8.
32
Lithuanian Defence System: Facts and Trends…, s. 8.
33
J. An dri ške vi či us , op. cit., s. 180.
34
Lithuanian Defence System: Facts and Trends…, s. 4.
35
Ibidem, s. 2.
36
Lit. Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP).
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go parlamentu37 złożyło przysięgę na wierność Republice Litewskiej i rozpoczęła przygotowania do obrony przed oddziałami radzieckimi budynku parlamentu oraz innych obiektów strategicznych – budynków prasy, radia oraz wieży telewizyjnej w Wilnie. 17 stycznia 1991 r. powołano do życia Ochotniczą
Służbę Obrony Narodowej (Voluntary National Defence Service – VNDS)38. W
marcu tego roku utworzono pierwsze oddziały terenowe (w sile 200-osobowej
kompanii każdy) w ośmiu regionach kraju 39. Jednostki VNDS utworzyły i obsadziły także 44 posterunki graniczne, aby zapobiec wysłaniu przez Moskwę
ewentualnych uzupełnień wojsk rosyjskich stacjonujących na Litwie 40. W początkowym okresie oddziały terytorialne i Litwini – byli oficerowie Armii Radzieckiej, stanowili podstawę formacji, z których powstały następnie litewskie
siły zbrojne41.
Po przekazaniu części dotychczasowych obowiązków armii litewskiej oraz
formacjom granicznym działalność jednostek terytorialnych skupiła się zarówno na ćwiczeniach wojskowych i współpracy z siłami operacyjnymi, jak i reagowaniem na sytuacje kryzysowe, zwłaszcza katastrofy naturalne i przemysłowe. Przykładowo, w 1992 r. ochotniczy VNDS uczestniczyli w gaszeniu
ogromnych pożarów, jakie wybuchły w zalesionych regionach kraju, likwidowali skutki skażenia Niemna (spowodowanego katastrofą przemysłową na Białorusi) a także przeciwdziałali skutkom powodzi. W 1993 r., podczas wizyty na
Litwie papieża Jana Pawła II, członkowie jednostek terytorialnych wspomagali
policję w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego42. Równocześnie oddziały
ochotnicze brały udział w regularnych ćwiczeniach wojskowych litewskich sił
zbrojnych, takich jak Ochrona (1993), Wiosenny Wiatr (1997-1998), Bałtyckie
Wyzwanie (1998) czy szereg manewrów opatrzonych kryptonimem Bursztynowa Nadzieja. Od 1994 r. członkowie jednostek terytorialnych biorą również
udział w międzynarodowych operacjach pokojowych43.
W 1998 r. Ochotnicza Służba Obrony Narodowej została przekształcona w
Ochotnicze Siły Obrony Narodowej, które stały się integralną częścią litew37

Szerzej na temat wydarzeń w Wilnie na przełomie 1990/1991 r. w: P. Osęka, Krzyk z
wieży. Bitwa o wileńską wieżę telewizyjną,
<http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1511976,1,bitwa-o-wilenska-wiezetelewizyjna.read> (01.06.2017).
38
Lit. Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba (SKAT).
39
Lithuania. Army, National Security and Defense Policy Handbook, red. I. S. Oleynik,
Waszyngton 2006, s. 88.
40
Ibidem, s. 89.
41
K. Pa ul a uska s, The Driving Logic Behind the Defence Reform in Lithuania: Building
the Future Military, “Baltic Defence Review”, Nr 9, Z. 1/2003, s. 127.
42
Lithuania. Army, National Security…, s. 89.
43
Ibidem.
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skich sił zbrojnych44. Rolę litewskich jednostek terytorialnych scharakteryzowano w Białej Księdze Polityki Obronnej z 2002 r. W czasie wojny oddziały te
miały wspomagać siły operacyjne w zakresie obrony terytorialnej, w czasie
pokoju ich zadaniem było:
 prowadzenie szkoleń dla żołnierzy-ochotników;
 prowadzenie szkoleń dla rezerwy sił zbrojnych;
 przygotowanie oddziałów i ćwiczenia związane z prowadzeniem
obrony wyznaczonego terytorium;
 uczestniczenie w działaniach HNS (Host Nation Support – wspierania
wojsk sprzymierzonych przez państwo gospodarza);
 ochronę infrastruktury obronnej oraz infrastruktury krytycznej (łącznie
z ochroną obiektów wykorzystywanych na rzecz przebywających na
Litwie oddziałów sojuszniczych);
 pomoc w zakresie zarządzania kryzysowego45.
W 2002 r. siły te liczyły 10 oddziałów, liczących od 3 do 6 kompanii, rozmieszczonych zgodnie z podziałem administracyjnym kraju. Składały się z ok.
12 tys. ochotników, 2 tys. profesjonalnych żołnierzy oraz pewnej liczby pracowników cywilnych46. Ograniczenia liczebności sił zbrojnych oraz zmiany
strukturalne nie ominęły NDVF. W 2006 r. jednostki te składały się z siedmiu
oddziałów terytorialnych, jednak wsparte zostały przydzielonym w 2004 r. Batalionem Szkolnym Dragonów Wielkiego Księcia Litewskiego Butygejda oraz
dwiema eskadrami lotniczymi. W niedalekiej przyszłości przewidywano zreorganizowanie liczby oddziałów terytorialnych do pięciu. Zadania w czasie pokoju w zasadzie nie zostały zmienione, aczkolwiek położono większy nacisk na
szkolenie rezerwistów (przy wsparciu batalionu dragonów i centrów wyszkolenia) oraz podniesienie zdolności bojowych jednostek terytorialnych, tak, aby
mogły bez przeszkód współdziałać z wojskami operacyjnymi, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami47.
Restrukturyzacja liczby jednostek terytorialnych na Litwie zbiegła się w
czasie ze spadkiem zainteresowania obywateli służbą ochotniczą, stąd też opublikowane w 2008 r. wytyczne ministra obrony narodowej Litwy na lata 20092014 wskazywały konieczność analizy problemu i wprowadzenia odpowiednich działań mających na celu wzrost motywacji do służby w NDVF 48. W kolejnych latach liczba żołnierzy-ochotników nie uległa wzrostowi, niemniej oddziały terytorialne ulegały stopniowej profesjonalizacji. Działo się to między
44

NDVF History. Lithuanian Armed Forces. Ministry of National Defence,
<https://kariuomene.kam.lt/en/structure_1469/national_defence_volunteer_forces_1357/nd
vf_history.html> (01.06.2017).
45
Lithuanian Defence Policy White Paper, Wilno 2002, s. 39.
46
Ibidem.
47
Lithuanian Defence Policy White Paper, Wilno 2006, s. 39.
48
Guidelines of the Minister of National Defence for 2009-2014, Wilno 2008, s. 5.
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innymi dzięki prowadzonej przez NDVF współpracy międzynarodowej. W
1998 r. litewskie wojska terytorialne nawiązały współpracę z norweską obroną
narodową Heimevernet, w ramach której odbyły szkolenia w zakresie walk w
warunkach zimowych, w latach 1997-2007 współpracowały z Royal Irish Rangers z Brytyjskiej Armii Terytorialnej (wspólne ćwiczenia walki w terenie zurbanizowanym oraz leśnym). Przeprowadzano również wspólne ćwiczenia z
oddziałami Gwardii Narodowej stanu Pensylwania 49.
W 2016 r. liczebność sił litewskiej obrony terytorialnej wynosiła 4640 żołnierzy. Ochotnicze Siły Obrony Narodowej obecnie składają się z:
 dowództwa (Wilno)
 1. Jednostki Terytorialnej w Olicie;
 2. Jednostki Terytorialnej w Kownie;
 3. Jednostki Terytorialnej w Kłajpedzie;
 5. Jednostki Terytorialnej w Poniewieży;
 6. Jednostki Terytorialnej w Szawłach;
 8. Jednostki Terytorialnej w Wilnie;
 pozostałych poddziałów specjalistycznych50.
Głównymi zadaniami NDVF są:
1. Przygotowanie ochotników i innych członków tzw. aktywnej rezerwy
do działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa militarnego i obrony
terytorium Litwy, a także działalność w ramach HNS. W tym celu
NDVF przeprowadza szkolenia w ramach dowództw regionalnych,
uczestniczy w tworzeniu państwowych planów obronnych, rozwija
swoje jednostki w celu przygotowania do działań obronnych oraz
współpracy z armiami sojuszniczymi w roli państwa-gospodarza.
2. Utrzymywanie gotowości bojowej jednostek poprzez opracowanie planów szkoleniowych oraz przygotowanie zaplecza szkoleniowego, organizację szkoleń bojowych dla ochotników i rezerwistów, wspólne ćwiczenia z siłami operacyjnymi.
3. Udział w misjach międzynarodowych dzięki przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu całych jednostek do działań poza granicami kra-

49

International cooperation. Ministry of National Defence. Lithuanian Armed Forces,
<https://kariuomene.kam.lt/en/structure_1469/national_defence_volunteer_forces_1357/int
ernational_cooperation_2819.html> (01.06.2017).
50
The Lithuanian Armed Forces: Ready to Respond, Wilno 2003, s. 32; NDVF Territorial
Units. Ministry of National Defence. Lithuanian Armed Forces,
<http://kariuomene.kam.lt/en/structure_1469/national_defence_volunteer_forces_1357/ndv
f_territorial_units.html> (01.06.2017).
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ju, a także detaszowanie wyszkolonych ochotników do oddziałów sił
operacyjnych wykonujących misje międzynarodowe.
4. Zapewnienie wsparcia dla władz centralnych i lokalnych, głównie w
zakresie zarządzania kryzysowego, poprzez udział w przygotowaniu
planów reagowania kryzysowego oraz oddelegowywanie sił i środków
do działań w trakcie sytuacji kryzysowych.
5. Udział w procesie koordynowania systemu rezerwistów poprzez wyszukiwanie kandydatów i ochotników do służby, organizowanie seminariów, dyskusji i kampanii na rzecz kultywowania świadomości patriotycznej wśród młodych Litwinów i zachęcanie do służby wojskowej, reprezentowanie litewskich sił zbrojnych w społeczeństwie pogłębiając więzy z lokalną ludnością, edukację proobronną, współpraca z
pracodawcami w zakresie obronności51.
Litewskie wojska terytorialne mają charakter oddziałów lekkiej piechoty,
mogą wykonywać zadania z zakresu działań przeciwpancernych, są przygotowywane do działań zarówno w terenie leśnym jak i terenie zurbanizowanym
oraz do prowadzenia działań partyzanckich52.
Ministerstwo obrony narodowej Litwy prowadzi od 2015 r. – głównie za
pośrednictwem oddziałów terytorialnych oraz organizacji paramilitarnych –
szeroko zakrojoną akcję informującą społeczeństwo o zasadach obrony państwa, obronie cywilnej i zarządzaniu kryzysowym, realizowaną m.in. za pomocą podręczników edukacyjnych. „Podręczniki poruszają kwestię obrony przed
ewentualną napaścią zbrojną, a także praktyczne wskazówki dotyczące zachowań w sytuacjach kryzysowych oraz czynnego oporu na terytorium zajętym
przez agresora. Podręcznik przedstawia ogólne zasady udziału w zbrojnej obronie państwa, w tym prowadzenie działań nieregularnych i partyzanckich. Poruszone są m.in. kwestie przetrwania podczas okupacji, pierwszej pomocy czy
działań konspiracji biernej, czyli nie związanej z bezpośrednim użyciem broni.
Autorzy podręcznika podkreślają, że zaproponowane rozwiązania, np. pierwsza
pomoc czy elementy survivalu, mogą być przydatne nawet w czasie pokoju.
[…]. Jak zapewniają autorzy nakład podręcznika wynosi 30 tys. sztuk, które
mają trafić do jednostek National Defence Volunteer Force, czy też bibliotek
publicznych, szkół i uczelni oraz do samorządów”53. Równolegle z akcją edu51

Tasks and Functions. Ministry of National Defence. Lithuanian Armed Forces,
<http://kariuomene.kam.lt/en/structure_1469/national_defence_volunteer_forces_1357/ndv
f_tasks.html> (01.06.2017).
52
P. Sz ym a ń ski , Formacje Obrony Terytorialnej państw bałtyckich w obliczu zagrożeń
hybrydowych, <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-0320/formacje-obrony-terytorialnej-panstw-baltyckich-w-obliczu> (01.06.2017).
53
Państwa bałtyckie przygotowują się na okupację,
<http://www.defence24.pl/481655,panstwa-baltyckie-przygotowuja-sie-na-okupacje>
(01.06.2017); Litwini przygotowują się do wojny partyzanckiej,
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kacyjną organizowane są ćwiczenia i manewry wojskowe, prowadzone również
w kierunku przygotowania do działań asymetrycznych, w które zaangażowane
są żołnierze wszystkich litewskich formacji wojskowych oraz wojska sojusznicze. Przykładowo podczas ćwiczeń opatrzonych kryptonimem Żelazny Miecz,
w 2016 r., oddziały kanadyjskie i amerykańskie przeprowadziły szkolenie z
zakresu przygotowywania zapór przeciwczołgowych w terenie leśnym, z wykorzystaniem powalonych drzew54. Prowadzone są również ćwiczenia z zakresu
przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym czy zwalczaniu tzw. zielonych
ludzików. Aktywnie uczestniczą w nich żołnierze jednostek terytorialnych55.
Omawiając działalność jednostek terytorialnych na Litwie należy podkreślić również znakomitą współpracę armii litewskiej (nie tylko NDVF, ale również sił operacyjnych) z największą w tym kraju organizacją paramilitarną, jaką
jest Litewski Związek Strzelecki. Działalność w Związku Strzeleckim jest często wstępem do służby w NDVF, jego członkowie na czas wojny mają przydziały w jednostkach rezerwowych56. Strzelcy aktywnie współpracują z ministerstwem obrony narodowej Litwy, głównie w zakresie promowania postawy
obywatelskiej i patriotycznej oraz przybliżenia społeczeństwu (głównie młodzieży) problematyki obronności państwa 57. Litewski resort obrony w pełni
wykorzystuje potencjał tej organizacji paramilitarnej: „od 2014 r. fundusze
przeznaczane na działalność organizacji wzrosły 2 razy, a liczba członków
zwiększyła się o 38 proc. od 2013 r.”58 W 2016 r. armia litewska przekazała
Związkowi Strzelców, na okres 10 lat, 500 szt. karabinów szturmowych AK4MT: „Karabinki będę wykorzystywane podczas szkoleń i manewrów, organizowanych przez Związek Strzelców, a także do ochrony obiektów Wojska Litewskiego. Będą przechowywane w wojskowych i należących do związku magazynach broni. »Krok ten – przekazanie broni – wzmocni bezpieczeństwo
<http://www.defence24.pl/521205,litwini-przygotowuja-sie-do-wojny-partyzanckiej>
(01.06.2017).
54
Drzewa kontra czołgi. "Naturalne" zapory na ćwiczeniach NATO [WIDEO],
<http://www.defence24.pl/524273,drzewa-kontra-czolgi-naturalne-zapory-na-cwiczeniachnato-wideo> (01.06.2017).
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[KOMENTARZ], <http://www.defence24.pl/580717,zielone-ludziki-zajely-komisariat-nalitwie-jakie-wnioski-dla-polski-komentarz> (01.06.2017); Litwini ćwiczą zwalczanie zagrożeń hybrydowych, <http://www.defence24.pl/591494,litwini-cwicza-zwalczanie-zagrozenhybrydowych> (01.06.2017).
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P. Sz ym a ń ski , Formacje Obrony Terytorialnej…
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Guidelines of the Minister of National Defence…, s. 5.
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L. Gi ba dł o, Litwa ujawnia plan rozbudowy armii. "Wzrost liczebności, modernizacja,
budżet ponad 2% PKB", <http://www.defence24.pl/561217,litwa-ujawnia-plan-rozbudowyarmii-wzrost-liczebnosci-modernizacja-budzet-ponad-2-pkb> (01.06.2017).
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Litwy i potencjał obronny Związku Strzelców oraz ich możliwości przyczynienia się do obrony kraju. Umożliwi także strzelcom przygotowanie do ochrony
kraju z bronią, odpowiadającym standardom Wojska Litewskiego«”59.
Konkluzje
Przykład litewskich sił zbrojnych wskazuje na możliwość udanego funkcjonowania i współpracy regularnych sił operacyjnych z jednostkami obrony
terytorialnej, poprzez wzajemne uzupełnianie się i współdziałanie. W przypadku niewielkiego kraju, posiadającego szczupłe zasoby ludnościowe i materiałowe, działanie to jest niezbędne w warunkach konieczności totalnej obrony
państwa, podkreślanej konsekwentnie w kolejnych odsłonach litewskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego oraz Strategii Obronnej Republiki Litewskiej.
Współpracę ministerstwa obrony narodowej Litwy ze Związkiem Strzeleckim
można zaś śmiało podawać jako wzór efektywnego wykorzystania potencjału
organizacji proobronnych. Odczuwalne na Litwie zagrożenie, przede wszystkim ze strony Federacji Rosyjskiej, wpłynęło na konieczność wzmocnienia
obronności państwa, nie tylko w zakresie działalności armii, ale również w
kwestii świadomości obywatelskiej i przygotowania społeczeństwa do zadań
obrony cywilnej. Niemałą rolę w tym zakresie odgrywają Ochotnicze Siły
Obrony Narodowej.
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„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
2017, nr 1(8)
Paweł Goto wieck i
Poland
LITHUANIAN POLES AS AN ELEMENT OF THE HYBRID WAR
Summary:
The article concerns the possibility of using Lithuanian Poles and their political representation: Electoral Action of Poles in Lithuania-Christian Families
Alliance (AWPL-ZChR) as a potential element in Russian aggression against
Lithuania. The author cites previous media reports and expert opinions suggesting such an opportunity, and analyzes the activities of the AWPL-ZChR.
The author focuses on such aspects as: cooperation of the AWPL-ZChR with
the Russian Alliance - the party of the Russian minority in Lithuania - or alleged pro-Russian statements of the leaders of the Polish minority. The author
tries to embed these aspects not only in the geopolitical space, but discuss them
in the context of the AWPL-ZChR’ position on the Lithuanian political scene.
Keywords:
hybrid war, Lithuanian Poles, Electoral Action of Poles in Lithuania – Christian Families Alliance, Waldemar Tomaszewski
As the experience of not only the recent years but the whole of the twentieth
century shows, one of the instruments used in armed conflict may be national minorities residing in the country against which aggression is directed. The example
of the continuing Ukrainian conflict, but also of many previous wars, shows that
there are some possibilities for using the minority – from classical diversionary
activity to political and diplomatic activity. The Russian occupation of Crimea and
quasi-democratic attempt to legitimize the authority of Moscow over the Peninsula
has its origins in the practices of the USSR and the Third Reich in the recent past1.
Lithuania in the fire of the hybrid war
Recently, the problem of using national minorities in aggression against
another country has appeared in the media and expert analyses most often in the
1

See more: Є . Ма гда , Гібридна війна: вижити і перемогти!, Харків 2015.
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context of possible Russian actions against the Baltic states 2. Lithuania, Latvia
and Estonia most often are mentioned – alongside Moldova – as a potential area
of Russian activity in Eastern Europe. Due to the conditions of international
law and the presence of the Baltic countries in the structures of NATO and the
EU, the activities of the Russian Federation have a nature of targeted asymmetric operations, for example, in cyberspace as well as in the field of politics and
diplomacy3. National minorities may become exceptionally valuable instruments in the Russian operations in the area of "Pribaltica". In Estonia about
24% of all inhabitants are Russians (82% in the Narva border region), in Latvia
- about 27%, and in Lithuania – less than 6%4. Taking into account all the differences between the Crimea and the Baltic states, it is difficult to underestimate the potential of a Russian minority in the Kremlin's aggressive policy.
But media and analysts list not only the Russian minority as Putin's potential allies. Starting in 2015, the suggestion of using the aggressive Kremlin
plans of the Polish minority in Lithuania began to appear in various enunciations. It has been argued that the Russians in their actions may exploit the difficult situation of Poles in Lithuania (continuous disputes with the Lithuanian
authorities for spelling names or Polish education) as well as complicated
Polish-Lithuanian relations in the 20th century. As an example of possible actions in the "information war" conducted by the Russians, they point at portal
"Wileńska Republika Ludowa" ("Vilnius People's Republic") on Facebook,
containing controversial and even provocative content of nationalist, antiUkrainian (primarily) and anti-Lithuanian5. Without prejudice to the inspirers
of the rise of the portal (which is not very popular - just over 3,500 at the time
of writing), it seems rather an initiative to influence the representatives of the
far right in Poland than the Polish minority in Lithuania 6.
2

A. Ra di n , Hybrid Warfare in the Baltics. Threats and Potential Responses, RAND Corporation, 2017.
3
R. Th orn t on, Turning strengths into vulnerabilities: the art of asymmetric warfare as
applied by the Russian military in its hybrid warfare concept, [in:] Russia and hybrid warfare – going beyond the label, ed. B. Ren z , H. Sm i th , Helsinki 2016, pp. 52-59; M.
An t on owi cz , Litwa przygotowuje się do wojny,
<http://www.eastbook.eu/2016/10/28/litwa-przygotowuje-sie-do-wojny/>, (30.06.2017).
4
A. Gri ga s, Russia’s motives in the Baltic states,
<http://www.fpri.org/article/2015/12/russias-motives-in-the-baltic-states/> (30.06.2017).
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J. R. Ha i n es, Lithuania Prepares for Hybrid War,
<http://www.fpri.org/article/2015/03/lithuania-prepares-for-hybrid-war/#_ftnref32>
(30.06.2017); P. Ma ci ą ż ek , Moskwa przygotowuje konflikt hybrydowy z Wilnem. Wykorzysta litewskich Polaków, <http://www.defence24.pl/analiza_moskwa-przygotowujekonflikt-hybrydowy-z-wilnem-wykorzysta-litewskich-polakow> (30.06.2017).
6
Wileńska Republika Ludowa Facebook profile, <https://www.facebook.com/WileńskaRepublika-Ludowa-Виленская-Народная-Республика-1017190118295964/>
(30.06.2017).
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Lithuanian Poles
The inclusion of the Polish minority as a possible element in the hybrid
war is based on several aspects:
1. Poles are the largest national minority in Lithuania - according to the
Housing Census 2011, 200,317 (6.6%) of the citizens of the Republic of
Lithuania were of Polish nationality. Poles, importantly, inhabit the
compact area of the Vilnius region. In the Vilnius region, Poles constitute the majority - 63.5% of the total population, while in Vilnius alone
- 19.4%. The Polish minority is historically, culturally and natively
linked to the birthplace and takes care of cultivating its own identity 7.
2. The relations between the Lithuanian state and the Lithuanian Poles are
difficult, and the Republic of Lithuania, despite its membership in the
EU, have problems with the legal and institutional settlement of the issue of national minorities. Poles accuse the Lithuanian authorities of: a)
not regulating the issue of land return to Poles in Vilnius region as a
part of reprivatisation, b) the administrative requirement of spelling
Polish names according to Lithuanian orthography, and harassment of
local authorities placing road signs with bilingual city names even in
those regions where Poles constitute the vast majority of the population
c) discrimination of Polish education.
3. The Polish minority is relatively cohesive and well organized from the
political point of view. The most important party of the Polish minority
- the centre-right Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek
Chrześcijańskich Rodzin (Electoral Action of Poles in Lithuania –
Christian Families Alliance, AWPL-ZChR) has increased its representation in the Sejm since 1996. In 2012, the party exceeded 5% of the
electoral threshold for the first time, gaining 5.83% of the vote and introducing eight deputies, four years later reiterated good electoral result,
gaining 5.72% of the votes and maintaining the parliamentary representation. The party reached even better results in the European Parliament
elections. Moreover, AWPL-ZChR is constantly represented in the Vilnius region, and its charismatic leader Waldemar Tomaszewski gained
8.23% of the vote in the presidential elections in Lithuania. Therefore it

7

Population by Ethnicity and Municipality, <https://osp.stat.gov.lt/gyventoju-ir-bustusurasymai> (30.06.2017); Ethnicity, mother tongue and religion,
<https://osp.stat.gov.lt/en/web/guest/informaciniai-pranesimai?articleId=223122>
(30.06.2017).
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can be said that the Poles in Lithuania are relatively well organized and
have their own significant political representation8.
4. Since 2008, AWPL-ZChR is consistently cooperating with the largest
Russian minority party - the Russian Alliance (Русский альянс). This
tactical coordination between the two groups of national minorities is
beneficial for both parties - for Poles because the party can win the
higher number of votes, allowing crossing the electoral threshold, while
the Russians can enter their (Irina Rozova) leaders to the Parliament.
5. From time to time the media inform about the pro-Russian gestures and
sympathies of influential leaders of the Polish minority in Lithuania.
For example, Waldemar Tomaszewski criticized Euromajdan in various
interviews, expressed his concern about the prospect of taking over
power by the nationalists in Ukraine, and on Victory Day (9th May) he
bedighted the Ribbon of Saint George "Георгиевская ленточка", a
symbol of pro-Russian separatists in Ukraine. Tomaszewski is also accused of various connections with suspicious people and institutions,
such as the Kremlin-financed "Baltijskij Mir"9. Such allegations were
formulated by Andrius Kubilius, former Prime Minister of Lithuania10.
Even more controversy surrounded another leader of the Polish minority, Zbigniew Jedziński, who wrote on the social networking site that after the outbreak of fighting in eastern Ukraine NATO should bomb Kiev, forcing the ceasefire between the sides of the conflict11.
6. In the past Lithuanian Poles had aspirations for autonomy or the annexation of Vilnius to Poland. In 1920, during the so-called Żeligowski's rebellion, the "rebellious" Polish troops that occupied Vilnius, were supported by civilians (although it is noted that in 1920 Poles constituted the
vast majority of the inhabitants of Vilnius and the Vilnius region). More
important than the distant events of the 1920s was the 1990 episode. At a
8

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin,
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_Wyborcza_Polak%C3%B3w_na_Litwie_%E2%80%
93_Zwi%C4%85zek_Chrze%C5%9Bcija%C5%84skich_Rodzin> (30.06.2017).
9
Waldemar Tomaszewski: Krym może nie być ostatni, <http://wiadomosci.onet.pl/tylko-wonecie/waldemar-tomaszewski-krym-moze-nie-byc-ostatni/btj7v> (30.06.2017); Tomaszewski: Gieorgijewska wstążka jest symbolem rycerskości,
<http://zw.lt/litwa/tomaszewski-gieorgijewska-wstazka-jest-symbolem-rycerskosci/>
(30.06.2017); Rosyjski współpracownik Tomaszewskiego straszy kraje bałtyckie wojną,
<http://zw.lt/bezpieczenstwo/rosyjski-wspolpracownik-tomaszewskiego-straszy-krajebaltyckie-wojna/> (30.06.2017).
10
P. Ma ci ą ż ek , op. cit.
11
E. Sa m oška i t ė, Poseł AWPL nawoływał NATO do zbombardowania Kijowa. Teraz się
tłumaczy sarkazmem i ironią, <http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/posel-awpl-nawolywal-natodo-zbombardowania-kijowa-teraz-sie-tlumaczy-sarkazmem-i-ironia.d?id=65703034>,
(30.06.2017).
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time when the Soviet Union was dissolved and Lithuania regained its independence, some of the leaders of the Polish minority, mostly from the
Communist Party of the Soviet Union, came forward with the project of
establishing the Polish National-Territorial District - Polish-speaking autonomous region within the Republic of Lithuania, covering part of Vilnius Region without Vilnius. Because of the reluctance of the Lithuanian
elites, the Poles saw the allies of their ideas in Moscow. This attitude was
symbolized, among other things, by the activist Czesław Wysocki, who
after the collapse of the Yanayev’s coup fled to Belarus12.
The combination of these aspects has allowed some analysts to draw farreaching conclusions. Especially higly publicised was the article by Piotr Maciążek on the specialist portal Defence24. Maciążek acknowledged that the
politicians of the AWPL (among others Waldemar Tomaszewski, Zbigniew
Jedziński) in their statements and declarations "favour the Russian vision of the
world". Maciążek also pointed to Tomaszewski’s collaborators (Dmitry Kondrashov, Viktor Balakin), closely connected with the Kremlin. The Polish analyst as "real" described the scenario in which "green men" from the Kaliningrad
region could emerge in Vilnius, referring to the tradition of Żeligowski's Rebellion. The conclusion of the article is that "it is difficult to evaluate the current
policy of the AWPL authorities as coinciding with the interests of Poland"13.
Maciążek’s comments were quite widely reproduced. For example, John
R. Haines from the American think tank Foreign Policy Research Institute,
writing about the "Polish card" in Russian aggression, quoted the Polish author's thesis on the possible use of the Lithuanian Poles by Kremlin, and also
mentioned the profile of "Vilnius People's Republic" on Facebook14. Maciążek’s opinion was also noticed in Lithuania, among others it was quoted by
the internet portal propatria.lt in the article "Lenkijos publicistas perspėja:
hibridiniam karui Rusija pasitelktų Lietuvos lenkus" ("Polish politician warns:
in the hybrid war Russia will use Lithuanian Poles") 15.
Also Lithuanian official institutions do not exclude the possibility of playing
"Polish card" by the Russians. Gen. Jonas Vytautas Žukas, commander-in-chief
of the Lithuanian Armed Forces, acknowledged that the Lithuanian army's leadership was counting on the possibility of using national minorities to provoke
12

See more: V. Sir ut a vi či us , O polskiej autonomii narodowo-terytorialnej na Litwie
(wiosna – lato 1991 roku), „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 2017,
t. LII, z. 1, s. 201-233.
13
P. Ma ci ą ż ek , op. cit.
14
J. R. Ha i n es, op. cit.
15
Lenkijos publicistas perspėja: hibridiniam karui Rusija pasitelktų Lietuvos lenkus,
<http://www.propatria.lt/2015/02/lenkijos-publicistas-perspeja.html>, (30.06.2017).
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riots in the country16. Particularly active in emphasizing the danger of the disloyalty of Lithuanian Poles are the politicians of the Lithuanian right. For example,
the member of the parliament Laurynas Kasčiūnas, in an open letter to Jarosław
Kaczyński, described AWPL-ZChR as an artificial wedge rigged between Poland
and Lithuania. The Lithuanian politician has called on the leader of the ruling
party in Poland to revise relations with the Waldemar Tomaszewski’s group,
defining the AWPL-ZChR as a party which geopolitical program is fundamentally in conflict with the interests of Poland as well as Lithuania 17.
Analysis
The opinions expressed by the leaders and structures of the Polish minority in
Lithuania of the Russian instrument of asymmetric actions constitute a bold thesis.
It is all the more important to look at it without emotion. Please note the following:
1. In the Polish foreign policy since the post-Soviet political transformation,
the so-called Giedroyć doctrine is invariably present (name of the doctrine comes from the surname of Jerzy Giedroyć, a leading intellectual of
the Polish post-war independence emigration in the West). To put it
simply, it assumes support for the independence and sovereignty of
Ukraine, Lithuania and Belarus (ULB area), and thus the resignation
(which was extremely important at the time when Giedroyć formulated
his thoughts) from the pre-war Eastern Borderlands with Vilnius and
Lviv. This doctrine was accepted without exception by all Polish governments after 1989, regardless of political colours. Except for the far
right and circles of the former inhabitants of the Eastern Borderlands
(and their descendants), there are no serious political forces in Poland
that would question the Polish-Ukrainian or Polish-Lithuanian borders,
and it is difficult to imagine the conditions changing that. Hence, it is
well known that any action by Lithuanian Poles seeking to disintegrate
the Lithuanian state, let alone cooperate with the Russians or attempt to
detach a part of Lithuania and join it to Poland, would not meet either
with understanding or with the support of Poland. Therefore, the speculation on the use of the Lithuanian Poles by the Russians must be supplemented with the consideration that this would be an act which would
have to be met with a clearly negative attitude of the Polish government.
16

Czy Kreml może wykorzystać Polaków do wojny hybrydowej na Litwie? "Może dojść do
próby wzniecenia rozruchów”, <http://wiadomosci.onet.pl/swiat/czy-kreml-mozewykorzystac-polakow-do-wojny-hybrydowej-na-litwie-moze-dojsc-do-proby/qd2c6p>,
(30.06.2017).
17
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2. The recognition of the Polish minority as a possible element in the hybrid war must assume the universality of certain views and attitudes.
Meanwhile, there are no indications that the Polish minority could assume such a role as the Russian minority in Crimea or Donbas. Apart
from some pro-Russian statements or gestures made by some Polish
Diaspora leaders, there are no grounds for pro-Russian views or questioning the strategic interests of Lithuania to extend to the broader circles of the Polish community in Lithuania. Many politicians of the
AWPL-ZChR have unambiguously declared their sympathy and support for Ukraine against Russian aggression18. Admittedly, the Lithuanian Poles have many objections to the Lithuanian authorities, and
Lithuania is quite ambiguous about the rights of national minorities.
These are issues known for years Lithuanian Poles and the government
in Warsaw have been opposing this policy of Lithuanian authorities for
a long time. Nonetheless, the lawful dunning of rights in the field of education or spelling names r is a long way off treason.
3. Controversies – in the context of the current foreign policy of the Russian Federation – are related to the cooperation of the AWPL-ZChR
with the Russian Alliance. However, the agreement of the two parties
should be looked at through the prism of the electoral system of the Republic of Lithuania. According to the electoral law, 141 deputies to the
Sejm (Lithuanian parliament) are elected by universal, equal, secret and
direct elections. The division of seats into the parliament occurs in such
a way that 71 parliamentarians are elected in single-candidate districts
(majority system), and 70 are elected in one multi-candidate district
(proportional system). In addition, the distribution of seats in multicandidate district involved only those parties that exceeded the 5% electoral threshold (electoral coalitions - 7%)19.
AWPL-ZChR, although it represents the majority of the population of one
region of Lithuania – Vilnius region, does not want to be a regional but nationwide party (obviously, sitting in the parliament could better represent
the interests of its constituents). On the other hand, the natural barrier to the
development of political potential is the ethnic nature of the AWPL-ZChR
and the fact that it is difficult for the party to widen the circle of voters to
those of Lithuanian nationality. The existence of an electoral threshold for
national minorities (AWPL-ZChR has repeatedly postulated its abolition or
18

Tomaszewski mówi „Putinem”?, <https://kresy24.pl/tomaszewski-mowi-putinem/>
(30.06.2017).
19
J. Zi el i ń ski, Seimas. Parlament Litwy, Warszawa 2003, s. 19-21.
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reduction) for several successive elections has been an effective barrier to
the AWPL-ZChR. In the subsequent parliamentary elections: 1996, 2000,
2004, 2008, the AWPL-ZChR could count only 1-3 seats in singlecandidate districts - where Poles are the majority of voters. The significance of Russian voices has turned out to be of decisive importance - Russian candidates do not win seats in single-candidate districts, while Russian
voices allow 2012 to exceed the electoral threshold and significantly increase their parliamentary representation.
Analysis by Gediminas Kazėnas proves that the Russians can constitute a
significant percentage of voters of AWPL-ZChR (about 25%) - certainly
without the Russian votes AWPL-ZChR could not count on exceeding
the electoral threshold20. Finally, it is worth mentioning that the tactical
alliances with the Lithuanian Russian organizations have been concluded
since 1995, and the AWPL-ZChR, apart from the Russians, is also trying
to integrate other national and ethnic minorities (Belarusians, Tatars).
Lastly, it should be noted that AWPL-ZChR also tries to cooperate with
the Lithuanian parties – for example, in 2012 the candidates of the Lithuanian People's Party (Lietuvos liaudies sąjūdis), founded by the former
Prime Minister Kazimira Prunskienė were present on the AWPL-ZChR
electoral roll. In light of the above, tactical alliances concluded by the
balancing party on the border of the electoral thresholds of the AWPLZChR are perhaps one way of preserving subjectivity and avoiding marginalization on the part of large nationwide parties.
4. Electoral cooperation with the Russians requires some declarations and
gestures from the leadership of the AWPL-ZChR. I think that in this
context one should look at the Saint George ribbon on Waldemar Tomaszewski’s clothes during the celebration of Victory Day or certain
statements of some of the leaders of the AWPL-ZChR interpreted as
pro-Russian. It is difficult to expect that the AWPL-ZChR, which is dependent on Russian votes, which has in its parliamentary faction a Russian minority representative, could use the anti-Russian narrative.
It is worth pointing out that for example, Tomaszewski's views on
Ukraine and the danger of revival of Ukrainian nationalism with antiPolish blades are essentially no different from the views of many politicians of the Polish ruling party Law and Justice, (not to mention the position of other parties present in the Polish parliament, like Kukiz'15 or
the National Movement) 21. Poles' historical memory of the Volhynia
20

G. Ka z ėn a s, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w wyborach na Litwie. Jak AWPL
udało się przekroczyć 5procentowy próg wyborczy?, „Politeja” 2014, nr 11, s. 269-295.
21
Dworczyk: Polityka historyczna Ukraińców jest nie do zaakceptowania dla PiS,
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genocide in the Second World War and the exceptionally negative image of Ukrainian nationalism are completely foreign to Lithuanians who
do not have such experiences with the Ukrainian nationalists.
5. The media reports on the personal relations of the politicians AWPL
with the people of the Kremlin should be treated with caution. The
search for such links may have a sense of journalistic sensation. For example, a book by Tomasz Piątek, a journalist of Gazeta Wyborcza (one
of the largest and most influential Polish newspaper), has been published recently in Poland, in which the author accuses Antoni Macierewicz, the current national defence minister, of maintaining suspicious
contacts with the Kremlin and GRU people 22. Needless to say, the
book, properly advertised by opposition parties, sells very well.
6. It is worth noting, however, that the AWPL-ZChR criticism comes
most often from people connected with the right-wing party of the Lithuanian political scene. The AWPL-ZChR declares itself a nationwide
party and its political profile can be described as a classic Christian democracy. Thus the Lithuanian Poles’ party is competing for other Lithuanian parties, especially the centre-right ones, referring to similar values. The parliamentary fraction of the 8-member AWPL-ZChR in the
141-odd, quite fragmented parliament is quite a lot, and the party has
entered the government in the past and may be the proverbial "tip the
balance". Despite the program basis, which accentuates traditional values and the appeal to Christian roots, the natural allies of the Lithuanian
Poles are the Lithuanian center-left groups, rejecting the nationalist narrative. The attempt to discredit the AWPL-ZChR as a pro-Russian party
posing a threat to the integrity of the Republic of Lithuania may also be
considered as part of the political struggle for voters.
Conclusions
The threat of a hybrid war that Russia can take (has already taken?) against
Lithuania is not only theoretical. The course of events in Ukraine suggests that
a similar scenario is possible in Lithuania, Latvia or Estonia. The presence of
these states in the NATO and EU structures simultaneously forces the potential
future aggressor a much more finesse and precision of measures. The actions of
national minorities controlled by the Kremlin's trusted people are certainly in
the arsenal of weapons that Russia can use without risking an open conflict
with the North Atlantic Treaty Organization.
22

T. Pią t ek, Macierewicz i jego tajemnice, Warszawa 2017.
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But I would adhere to writing ready-made scenarios of events in the Baltic
states and the early selection of actors. The sequence of events in Ukraine has
often surprised not only the state that has become the subject of aggression but
also the clumsy West and analysts. Likewise, in the case of the Baltic States,
nothing is certain.
Of course, it cannot be ruled out that the Kremlin is trying to influence the
political elites of the Polish minority in Lithuania. But it cannot be ruled out that
these most obvious actions are merely a smoke screen for real action. In my recent article titled "The Russian Party in Poland - Between Myth and Reality” I
made the assumption that the Russians do not care so much about creating their
party in Poland (and the activities of marginal groups, the pro-Russian party
"Change" is merely a cover), but on stimulation of changes in Polish eastern policy, especially in the Ukrainian and Lithuanian sections, in the direction of neutralizing Poland's existing activity in the area of Eastern Europe23. In this context,
Russian activism (for instance, the "Vilnius People's Republic" on Facebook) has
the potential to hit the already tense relations between Poland and Lithuania.
Of course, in the light of the facts that happened in recent years, it is possible
to discuss whether the AWPL-ZChR's political strategy and the "incorrect political" statements of its leaders are appropriate. But at the same time political activity
of Lithuanian Poles cannot be treated in geopolitical terms, omitting the specifics
of the Lithuanian political scene and the presence of AWPL-ZChR on this scene. I
tried to pay special attention on these issues. It is not unreasonable to believe that
Lithuanian Poles are mating with Russians, without explaining what this agreement
is aimed to serve and why it is necessary in the present circumstances.
At the end it should be noted that the "Polish card" is not today in Moscow
or Warsaw but invariably this card is in hand the Lithuanian government. The
government in Vilnius has consistently failed to meet the expectations of Lithuanian Poles, despite the fact that it violates the principle of reciprocity in relations with the Republic of Poland as well as EU standards. This is particularly
incomprehensible, as the postulates of Lithuanian Poles are not political in nature, but mostly concern the protection of one's own identity. In light of the
threat from Russia, Lithuania should be particularly keen on building a stronger
agreement with Poland. It will be difficult to achieve without the problem of
Lithuanian Poles. At the moment, instead of being an advocate for a close alliance of both states, the AWPL is considered an element in the hybrid war.

23
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Poland
POLAND’S MILITARY SECURITY POLICY IN THE CONTEXT
OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR: CHANGE OR CONTINUITY
Summary:
After nearly 25 years of relative calm in this part of the world, war once again
stroke Eastern Europe. The annexation of the Crimean Peninsula and stirring
up the revolt in Donbas inspired by Moscow against the government in Kyiv,
unquestionably deepened the feeling of insecurity in states situated at the Eastern flank of NATO – Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Romania. This, in
turn, inevitably had to exert some impact on military security policies of all the
states mentioned above. Additionally, since the autumn of 2015 the hitherto
opposition came to power in Poland. These two facts influenced Poland’s military security policy. We can distinguish two elements of continuity and change
in Poland’s military security policy. On the one hand, Warsaw assiduously
endeavours to make NATO’s presence in the Eastern flank more considerable
and visible, on the other hand, clearly a modification of deterrence by punishment and deterrence by denial strategy is on the horizon in Poland. One of the
most crucial element of it, is a conceptual resurrection of territorial defence,
which currently is being implemented in Poland. Undeniably, what currently is
taking place in Poland in military aspects, will be reflected in other states of
the region.
Keywords:
Russian-Ukrainian War, NATO, Poland’s military security policy
Introduction
The worsening political relations between Russian Federation and West,
including the states of the so-called “New Europe”, inclined, the necessity of
revise theirs security policies, according to adapt them to new challenges. Crucial challenge, which can be regarded as quite aged and frequent, taking under
consideration the history of Europe, is the resurgent and increasingly aggressive
Russia. She is determined to modify the border and impose her will on neigh-
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bours, by using force. This perception has lately dominated the way of thinking
about security in the Central and Eastern Europe. Poland – the biggest and the
strongest state of the Eastern NATO flank – had to adapt its military security
policy to the new situation in this part of the world, which once again appears
to be quite turbulent, as it used to be for most of the past centuries.
The purpose of the paper, is to find answers for the following research
questions:
 In which spheres and on what scale polish military security policy
changed since 2014?
 What are the differences between the military security policy of the
former Civic Platform-Polish Peoples’ Party coalition government and
the current one of the Law and Justice?
 In what direction Polish military security policy evolves since 2014?
 What particular shifts can we expect in this field in the nearest future?
After scrupulous and comprehensive analysis and in-depth analysis basing
almost exclusively on open sources, it is justified to come to conclusion that
since the breakout of hybrid war between Russia and Ukraine. Polish military
security policy changed in five chief aspects:
 formation of the Territorial Defence Force (TDF);
 reinforced efforts in the field of cybersecurity;
 intensified pressure put on Western powers aimed at strengthening the
so-called Eastern flank of NATO;
 intensification in development of security relations amidst the states of
the region, with particular attention to Romania and Ukraine;
 efforts oriented toward augmentation of Polish Armed Forces’ capabilities to deter aggression through punishment of the aggressor.
Accordingly, the paper proceeds in this five above-mentioned sections.
Generally speaking, strategists differentiate two fundamental kinds of deterrence: deterrence by denial and by punishment 1. First of this meaning can be
attained by two manners, one to make the territory of the defender more problematic to conquer, which is mainly practiced by commissioning advanced defensive weapons systems in adequate numbers. Classical examples are Chinese
or Russian modern A2/AD systems (air defence or anti-surface missile systems,
etc.) The second manner tells that defending country may also make it much
harder to keep control over the taken or occupy territory. This sort of military
denial is oriented toward making it impossible for the aggressor to wage short
victorious war. Rather, the defender tries to pursue war of attrition, which
would persistently deplete the adversary’s resources and will of fight over time.
1

W. Mi t ch el l , A Deterrence By Denial Strategy for the Baltic: Porcupine Quills and
Bitter Pills [in:] Frontline Allies: War and Change in Central Europe, W. Mit c hel l and
J . Gry gie l eds., Center for European Policy Analysis, November 2015, pp. 122.

S t r o n a | 223

In this variant of denial the defending side focuses often on waging irregular,
guerrilla warfare that would bleed the opponent and deprive the invader of
willpower to continue the combat. The deterrence by punishment comes down
to compelling fear in the potential adversary meaning that, if it decides to attack, it would automatically and inevitably meet with a very painful response,
usually in the form of a series of devastating strikes on its critical military or
economic infrastructure. These basics of deterrence strategy needed to be recalled to understand Polish military security policy. Poland appears to practice,
primarily the deterrence by denial. Nevertheless – as it will be argued below –
in recent years Warsaw, for the first time ever, has taken first steps toward implement some elements of the deterrence by punishment, also in Polish Armed
Forces.
Creation of the Territorial Defence Force
The idea of the forming the Territorial Defence Force began to be implemented at the end of the centrist Civic Platform and the Polish Peoples’ Party
rules. The new right-wing Law and Justice government has continued those
actions, intensifying it to the extent that the TDF became apple of the incumbent Minister of National Defence’s eye. During the last political campaign in
the run-up to a parliamentary elections in October 2015 the Law and Justice
party which – as it later turned out – won the election promised to create the
Territorial Defence component in the Polish Armed Forces. Unites of this new
army formation, according to the assurances, were to be strictly bonded to the
local area (counties and voivodeships) and based on volunteers training during
selected weekends in the year. Such a solution would not disturb seriously their
civilian professional work and would be convenient both for them and for their
employers. It was assumed that the Territorial Defence component would cooperate during war with operational forces in which exclusively professional soldiers serve, but also independently secure minor stretches of front and, above
all, wage irregular warfare2.
It seems that three factors were decisive in forming those forces:
a) commonly regarded as failed, project of forming the National Reserve
Forces – the idea devised by the former government;
b) experience from the conflict in Ukraine, which proved how essential are
secondary, auxiliary forces. One of the crucial lessons which should be
taken from war in Crimea and Donbas, is the necessity to have a sort of
civic army or militia. Ukraine in the first weeks and months of conflict
2
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severely lacked such trained civic militia, that could be directed to fulfilling secondary military tasks (such as securing important critical infrastructure objects against the adversary’s subversion and sabotage). It
leads to situation that better equipped and trained main operational
forced can fulfil their main tasks on front line.
c) Polish government concluded that the country does not possess adequate element of the second type of deterrence by denial as it was discussed shortly in the introduction.
The experts constantly emphasize that Polish military is undermanned even
to repel the restricted aggression of the Russian Federation. Of course, Russia is
much more populated country than Poland and because of this simple fact is
able to field bigger, more numerous army, nevertheless this fact cannot justify
such disproportion entirely. Though Russian population is 3,75 bigger than
Polish, Russian army – in term of personnel – is 11 times bigger than Polish
Armed Forces.
There are three major options to eliminate this deficiency:
A. increase in the numerical strength of the professional army;
B. reimplementation of obligatory recruit service;
C. formation of the Territorial Defence Force.
Each of the above mentioned options has its pros and cons. The major disadvantage of the option A is that it is too expensive and, therefore unviable.
The major disadvantage of the option B is that it is socially unpopular and, thus
politically difficult to push through. Option C appears to be a golden midst between the two previous solutions. Its major advantage is that it seems to be the
most cost-effective. With relatively low cost it enhances the armed forces potential entirely. Due to the fact that the service in the TDF will be voluntary, it
is also much more socially acceptable. There are many young people in Poland
who are willing to serve in the TDF, so certainly there will be no lack of volunteers.
According to current plans the TDF will consist of 21,000 soldiers gathered in 6 brigades to the end of 2017 and 53,000 soldiers in 17 brigades to the
end of 2019. As yet 16,000 volunteers jointed the Territorial Defence component3. Overall, the costs of creation of this new kind of the armed forces is going to reach PLN 3.6bn in the 4-year period 2016-19. That means annually the
average cost will be PLN 0,9bn. In comparison with the planned budget of the
Ministry of National Defence for 2017, at the level of around 29.8bn PLN and
total military spending planned to equal PLN 37.2bn in 2017, that is not a high
quota. Let us now compare it with the budget deficit. Compared with planned
budget deficits for the year 2016 at PLN 54.6bn and for the next year at PLN
3
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59.3bn, we see that the creation of the TDF will be insignificant burden for the
budget burden for the budget. To put this in a wider context, the flagship programme of the current government, called “Family 500+”4 is projected to cost
taxpayers 23bn PLN every year. Accounting for more than one thirds of the
whole budget deficit, it is a huge burden for the treasury.
Ultimately, according to the present plans, the TDF will consist of 63 battalions. Professional military officers and non-commissioned officers will be a
part of the cadres of these new units. Special officer courses have been initiated
in the General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces in
Wrocław. Likewise, special non-commissioned officer course will soon be
commenced in Poznań. So far 86,600 Beryl and Mini Beryl rifles has been ordered for the new soldiers in ‘Łucznik’-Radom Arms Factory LLC in Radom.
As well rifle firesights, binoculars, thermal vision and night vision devices,
radio equipment, helmets and ballistic vests – all for the newly formed units –
have been commissioned yet5.
The Polish TDF primarily are being created basing on the American and
British experiences. The service in TDF units is modelled on British system of
training reservists for operational troops 6. Some experts, along with Michał
Likowski maintain that Territorial Defence component will be too small to be
an appreciable factor of deterrence against invasion on Poland 7, nevertheless
such voices are not prevailing.
Heightened emphasis on cybersecurity
The new Polish government had redefined the Polish Armed Forces Military Modernization Plan inherited from the previous ruling coalition. Even
though the changes are not revolutionary, still they are noticeable. In comparison with the old plan two relevant shifts have been made, namely two new priority areas have been presented. The first one concerns the Territorial Defence
Forces, which has been thoroughly discussed in the previous section of this
paper. The second new priority area is named precisely “activities in cyberspace”. It consists of two operational programs called respectively: “Cyber”
and “Krypto”. Project “Cyber” will be implemented over the years 2018-22,

4
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whereas project “Krypto” in the period 2017-228. Amongst the project Cyber
the following things are to be done:
 establishment of special laboratory dedicated to conducting researches
as well as development of information and communication systems and
nets;
 realization and implementation of the system of NetFlow type for analysis of data transfers in the Internet;
 gaining an advanced Security Information and Event Management system;
 modernization of the existing information systems in Polish military,
secret service, and government institutions 9.
As a matter of fact, that is all what is known regarding this issue. Unfortunately, polish Ministry of National Defence is probably less transparent in dimension of planned military modernization than on others. Not sufficient information about this priority area had been revealed to the public. Nevertheless,
we may infer that the strong accent put on this domain is, to a substantial extent, an effect of the war in Ukraine.
The experiences of the Ukrainian war evidently indicate that Russian intelligence and army actively use cyberspace for espionage, war and sowing disinformation as well as disseminating the propaganda. The hostile activities in the
cyberspace are one of the crucial elements in modern hybrid war.
Polish military environment certainly noticed that Moscow employs
Ukrainians, as well as other nationalities to lead to disinformation. Russian
propaganda machine frequently published fake or staged video materials in the
Internet, especially in social media like a very popular in the post-Soviet states
portal VKontakte. In general, this unfriendly activity was mainly aimed at misinforming Ukrainian society and undermining its morale 10.
Russian hostile activity in the cyber domain directed against Ukraine was
not limited to sowing propaganda and discord. Russian hackers went much
further when they conducted the first cyber attack aimed at suspend the electric8
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ity in part of Ukraine’s territory. This exceptionally audacious cyber offensive
operation was well noticed amidst cyberdefence experts both in Poland and in
other NATO member states. As a result of the cyber-attack carried out on the
27th December 2015, 27 electric power distribution stations along with 3 powerplants in the Western Ukraine temporarily ceased to function. As it was later
determined, the attack was initiated from the territory of the Russian Federation
with the use of computer virus named BlackEnergy. Almost for sure the cyberattack was executed by Russian hackers unified in the group codenamed Sandworm11.
Poland was also subject to cyber offensive operations that inflicted major
damage on Polish national security. The Internal Security Agency – Polish civilian counterintelligence service – in 2013 detected that a lot of computers,
servers and internal nets of the Defence Ministry have been hacked in a sophisticated way. The hackers – most likely from Russia – intercepted plenty of classified information, which was an acute and irretrievable blow to Polish national
security. The former director of the Internal Security Agency – gen. Krzysztof
Bondaryk – frankly admitted that an effectiveness, extent, breadth and very
long duration of the cyber attack was shocking 12. This case mercilessly revealed
the backwardness and unpreparedness of Poland in the sphere of cyberdefence.
In this situation no one should be surprised that soon after the revelations the
previous government enacted Cybersecurity Doctrine of the Republic of Poland
in 201513.
Enhancement of the NATO Eastern flank
Since the annexation of Crimea Polish state leadership has redoubled efforts to convince their partners and allies in the West that the enhancement of
NATO Eastern flank is a very urgent need. Polish diplomacy instigated a démarche oriented toward persuading the leading NATO powers that the cheapest
and easiest manner to deter potential future Russian invasion on the TransAtlantic Alliance is to deploy additional troops to the most susceptible to invasion countries – the Baltic states and Poland. The later unexpected events in
Donbas gave Polish diplomacy a strong argument in support of its stance. War11
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saw argued that the more conspicuous presence of NATO military forces in the
east will signal Moscow that the Alliance is determined and unwavering in its
resolve to defend its weaker members in case of an aggression. Warsaw NATO
summit in July 2016 was a breakthrough in the Alliance’s position on the matter. Generally, in Poland the resolutions of the summit are recognized as significant success of Polish diplomats. The leaders of NATO member states took a
decision to build four battalion-sized battlegroups in Poland, Lithuania, Latvia
and Estonia – one battalion to each of those mentioned states 14. This decision
ought to be interpreted principally as a political strengthening of Poland and
Baltic states, because from the purely military viewpoint the newly deployed
battalions are not very mighty – in sum they consist of merely 1,000 soldiers. It
would be far-fetched to believe that such a low number of troops could militarily endanger over 930,000 Russian army. Perhaps the most prominent in this
context is the evolution observed in NATO policy from: reassuring its Eastern
flank’ allies (which was previously agreed at the Wales NATO summit in 2014)
to deterrence vis-à-vis Russia. Almost all reasons given from supporters of increasing NATO presence in its Eastern flanks all focused on issue that, if that,
if the newly deployed troops were engaged in combat with potential Russian
aggressors it would imminently and inescapably trigger the chain of NATO
military response that would finally lead to an armed conflict of all NATO
members with the Russian Federation. If authorities in Moscow will be convinced that, this is exactly what can happened, they would not dare to invade
Estonia, Latvia, Lithuania or Poland. In particular, the first three states are perceived as the weakest link in NATO due to their very exposed and disadvantageous geographical localization along with their feeble military potential.
The battalion-sized battlegroup slated for stationing in Poland will consist
of, first and foremost, American soldiers, which from Warsaw’s standpoint is
very desirable. Polish government perceives Washington as its main security
guarantor and thus is vitally interested in having very good relations with the
global hegemon. The mentioned troops will be supplemented by British and
Romanian companies. The headquarters of the all four battalion-sized battlegroups will form a brigade which will be localize in Poland.
Polish government also has managed to gain U.S. support in form of the
European Reassurance Initiative (ERI). Within this initiative, a U.S. division
headquarters and the equipment of the heavy-armoured brigade – such as tanks,
ammunition, etc., will be positioned in Poland. On top of that, the White House
promised Warsaw that the U.S. soldiers will more often train in Poland with
Polish troops in joint drills and exercises. Last but not least, the U.S. SM-3 missile defence base in Redzikowo – which is an important element of NATO mis14
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sile defence system – has been under construction since May 2016 15. Unsurprisingly, Moscow did not welcome well the decisions taken at the last NATO
summit16.
Intensification of military cooperation with states of the region
Since 2014 Warsaw has intensely been deepening military and security cooperation with other states of the region, especially with those, which shares
similar perception about imminent threat from Russia. Those states are: Romania, Lithuania, Latvia, Estonia, and Ukraine, which is, admittedly, outside
NATO, nonetheless is treated by Poland as a pivotal strategic partner. Poland
actively engaged in Ukraine Multinational Joint Commission along with Joint
Multinational Training Group – Ukraine, both of which are special institutions
formed by NATO to help Kyiv in successful transformation of Ukrainian Army
and making it closer to the Trans-Atlantic Alliance. Except for Poland, the
U.S., the United Kingdom and Lithuania are broadly involved in mentioned
initiatives 17.
Polish diplomacy resolutely opted for the augmentation of NATO-Ukraine
military collaboration. Polish postulates, have been broadly discussed, at
NATO Warsaw summit. Ukraine was included in five main areas: protection of
critical infrastructure, reforming defence sector, education and training of
troops, demining and countering improvised explosive devices and, disposal of
explosive ordnance. At earlier 2014 NATO summit in Wales the Alliance took
a decision to establish five trust funds, aimed for help Ukraine with cyberdefence, logistics, command and communication, medical rehabilitation of
wounded and mutilated Ukrainian veterans of the Donbas war18. Poland togeth-
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er with Ukraine and Lithuania formed a joint military brigade (LITPOLUKRBRIG)19. Even though this topic was not debating public, it is valid to speculate
that Polish, Lithuanian, Latvian, Estonian, and Romanian intelligence services
tightened their cooperation after the Russian-Ukrainian war erupted. We can
suspect that such cooperation in recent three years has thrived.
One of the resolutions taken at the Warsaw NATO summit, the 205th Air
Defense Battalion of Romanian Army will be deployed in Poland20 as an element of deterring Russia. In turn, Warsaw sent one of mechanized company to
Romania21. Gestures like the ones mentioned above are the manifestations of
increasing military security cooperation of the Central and Eastern European
states. It is also a signal addressed to Moscow that nations of the region tighten
their military bonds. Intensified Polish-Romanian military and security partnership is encouraged by the U.S. authorities, which perceive both states as their
most loyal (together with the United Kingdom) – but not the strongest – allies
in Europe. It may reasonably be doubted whether the White House would decide to build crucial elements of the NATO Ballistic Missile Defence (BMD), if
it was not profoundly convinced about the existence of truly strong grounds of
its alliance with Warsaw and Bucharest. Polish and Romanian Ministries of
Defence regularly consult each other about the BMD 22.
Enhanced deterrence by punishment
Since the eruption of war in Ukraine at the beginning of 2014 Polish Ministry of National Defence has intensified its efforts to gain ability to conduct
retaliatory strikes in case of Russian aggression. It is no coincidence that the
same year the war in Ukraine broke out, Poland bought more than 40 – the precise quantity has not been revealed to the public – advanced air-to-ground
stand-off missiles AGM-158A JASSM23 able to attack targets within the range
of 370 km. In addition to that, at the end of 2016 Poland bought a packet of
Affairs Policy Paper”, 2016, no. 12 (153) July 2016,
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modernized AGM-158B JASSM-ER24 missiles officially having range 9801000 km. The number of purchased missiles of this variant is estimated to be
between 40 and 70. The cost of the latter purchase is around $230MM.
Opinions are divided, in fact, it is a subject of discussions among Polish
military experts. Some of them indicate that the whole transaction is very expensive, does not bring any advantages to Polish economy, and its positive impact on military capabilities of Polish Air Force is exaggerated 25. The proponents of the transaction argue that thanks to the purchase Polish fighter jets F16 C/D Block 52+ will gain a completely new capability to attack very distant
targets. Polish fighter jets flying over Białystok situated in Eastern Poland near
the border with Belarus, will be able to strike with AGM-158B JASSM-ER
targets located as far as in Moscow. Notably, the purchased missiles were constructed with the wide use of stealth technology and, have a very low radar
cross section, which makes them difficult to shoot down even by Russian air
defence systems of the newest generation. Interestingly, so far, Poland is the
only state to which Washington agreed to sell the most advanced version of the
missiles. According to the supporters of this transactions the purchase significantly enhances Poland’s ability to deter potential aggressor. Furthermore, it is
reportedly also a proof for the U.S.’ trust towards Poland 26.
In case of war the expensive missiles will be used to destroy targets of special importance like command centres, ammunitions depots, key communication nodes, bridges over the biggest rivers, radars of the long range ground-toair missile batteries and similar – all of them localized at the far hinterland of
the adversary. Immediately after the announcement of the discussed transaction
Russian ambassador to NATO Alexandr Grushko squarely criticized the purchase hinting that Russia will have to take into account this, as he called it,
“considerable factor” in its military planning whatever he intended to express
by that27. Whomever we ascribe rightness in this dispute over the reasonability
of these purchases, without doubt, its finalization indicates that Polish government will invest in the military deterrence by punishment.
The other evidence supporting this thesis is the current tender for the acquisition of 56 long range multiple rocket launchers known under cryptonym
24
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Homar28. In this purchase procedure the U.S. corporation Lockheed Martin
offering HIMARS weapon with rockets GMLRS and missiles ATACMS competes with the alliance of Israeli enterprises Israeli Military Industries and Israel
Aerospace Industries offering the Lynx launchers with missiles EXTRA, Predator Hawk and LORA. The Homars are expected to be capable of conducting
high-precision attacks on targets at distances of up to 300 kilometres.
Last but not least, Polish Ministry of National Defence plans to buy three
new generation submarines equipped with air independent propulsion as well as
able to fire long range cruise missiles, in the program having code name Orka29.
This last requirement was a subject of heated contention inside Polish military
circles, which emerged two camps. The first arguing that it is unnecessary and
generates additional costs. The second argued that during potential war with
Russia the Russian water transport at the Baltic Sea will quickly wither and in
such a scenario Polish submarines would be largely useless. In contrast, if they
will be able to launch cruise missiles from the undersea location they still will
be a convenient means of war. Moreover, thanks to solely possibility of such an
attack Russia will have to relocate at least some of its air defence systems farther from the front in order to secure potential targets of submarine-launched
cruise missiles strikes. Another argument concerned the fact that submerged
and mobile submarines are much more difficult to detect by the enemy forces
and, therefore, much less vulnerable to attack than, for instance, Polish fighters
basing permanently on the airfield which positions are very well known and
which are susceptible to annihilation by exceptionally menacing Russian Iskander missile systems. The last argument was that, because of possessing such
cruise missiles in its arsenal the Polish Armed Forces would gain the entirely
new capability of attacking Russian military installations and Northern Fleet
naval base situated at Kola Peninsula from submarines submerged somewhere
in the central Baltic. The former Defence Minister Tomasz Siemoniak finally
tilted toward the argumentation of the second camp and took decision to include this requirement in the tender. His successor at the post did not redefine
this requirement thus far.
Examples drafted above prove that Polish political and military leadership
is determined in its intent to augment Polish deterrence by punishment capabilities. Although not exclusively, to a large extent, it is the result of war in
Ukraine.
Conclusion
It may, thus, be safely concluded that Polish military security policy after
2014 is more the continuation of the same policy before 2014 than a radical
28
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change. Of course, there is a shift but it actually comes down to the further intensification what existed before. The current and the former Polish governments do not differ fundamentally on the directions in which military security
policy ought to advance. The new Polish government at most puts more emphasis on some capabilities or aspects that the former government did, as is the
case with the Territorial Defence Force, as the process of its formation was
instigated by the previous government and is being finished by the incumbent
government. The current polish authorities appear to be slightly more determined to magnify strength of the Polish Armed Forces. Good exemplification
of it are announced plans of boosting military expenditures from the present
level of 2% of GDP to 2.2% of GDP by 2020, and to 2.5% of GDP by 2030 30.
Still, the shifts are not revolutionary, especially because they are expected to
take place over the extended period of time. Doubtless, one of the newer and
crucial element in polish military security policy, which – to a substantial extent – is a consequence of the conclusions drawn from the Russian-Ukrainian
conflict, are attempts to gain rudimentary capabilities in the deterrence by punishment. On the basis of the above-mentioned facts is possible to infer that in
the nearest future Poland will consistently seek for enhancement of its military
capabilities, credibility of deterrence, strong and unimpeded cooperation with
the regional countries, and will improve both offensive and defensive competences in cyberspace so neglected in the previous years.
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Summary:
Since the beginning of the conflict in Syria, the Russian Federation has had a
role of great importance. Even it is considered sometimes controversial, given
that the Russian Federation at the beginning of the conflict has blocked some
drafts of resolutions to the conflict preventing, especially that Western powers
acted in Syria. Later, with the worsening of the conflict added to the migratory
crisis and the establishment of the Islamic state in Syria, the Russian government decides to act incisively in Syria to slow down migration and grounded in
the narrative of the "war on terror ". Thus, it can be questioned whether this
attempt to bring the narrative of "war on terror" seemed an experiment to test a
coalition with the US, with a view to approach history of these two actors previously under the umbrella of terrorism, or even a movement of Russian foreign
policy to show that the post-Cold War moment no longer exists, and that this is
not a time to see Russia as a defeated country anymore, but a US nemesis.
Keywords:
Foreign Policy, Russia, Security, Syria
Introduction
The present research has as broad focus a theoretical contribution to the
identity of the States, considered here one of the main actors of the international
system. Bearing in mind the importance of identities for the analysis of the motivations of States for their actions regarding their respective external policies.
The different Russian approaches to Syria are some episodes that illustrate
quite clearly moments of tension with the so-called "West", which are important for the present analysis in an attempt to understand possible motivations
for such reactions. To that end, postcolonial approaches will be used to explore
the constant identities tensions of the Russian Federation over the last decades.
In view of the fact that at times the Federation vociferated against the "West"
and its practices, and at other times acts in the same way as the "West", so post-
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colonial approaches may be useful in the present research, since they have the
potential to demonstrate the moments in which Russia would act as a subaltern
actor and when he speaks as a hegemonic actor.
The attempt is to bring a plural look that illuminates the conformation of a
"non-traditional" identity that directly implies the role of great powers in the
international scene. In addition, hybridity and the liminality of identity point to
the limitations in traditional theories, incorporating a possible expectation of
non-conflict roles, but hybrid and contingent roles, such as the role of "leader"
that does not conform to the expectations, given the hybridity of a great power
that is also subaltern.
It is not difficult to find analyzes that attempt to assess the motivations for
the actions of agents in various areas of contemporary international relations,
especially given the dynamic nature of the foreign policy of states. However,
some analyzes, even if they are critical they are not always able to demonstrate
certain "subcategories", as, for example, is the case of some studies about the
concept of identity, that even when they demonstrate the fluid nature of State’s
identities, so end up giving a treatment, to some extent, rigid. This means that,
given a structure of roles, contained in a social structure of international relations, a great power possesses its socially constructed identity, it is fluid, but
still, many times, it is still treated in a contained way within certain expectations arising from the role of great power, rather than looking at the contingencies of such identities.
The assumption here is that the Russian Federation possesses in its identity
elements of a great power, while living with elements of a "subaltern" state that
is, living with the ambiguity of identity. After all, broadly, the term "subordinate" refers to individuals or groups that have their limited agency and end up
being deprived of the prevailing international hegemonic order, which makes it
impossible for them to be properly heard. Therefore, the case of the Russian
Federation was chosen to illustrate the proposed theoretical analysis. However,
the possibility that the theoretical analysis proposed in the present research
cannot be applied to other major powers that have not undergone colonization,
but still demonstrate in their roles and identities postcolonial traits, is not ruled
out. In this sense, the Russian case study is of great relevance to be analyzed.
The paradox of Russian actions in terms of its foreign policy is precisely
related to the hybridity and the liminarity of its identity, because depending on
the situation speaks on behalf of the subordinates or as a great international
power, generating perplexity in the international scenario by having a foreign
policy considered Ambiguous.
One of the great moments that demonstrate the supposed paradox of Russian foreign policy is the state's performance within the scenario of the crisis in
Syria, in which, at first, it blocks the Western actions of a possible intervention,
and this is a moment in which the Government of the Federation speaks on
behalf of the subordinates, being one of the great critics of the Western models
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of interventions. However, Moscow later claims to have "special responsibilities" of a great power and intervenes in Syria by using the "war on terror" to
confront the Islamic state in Syria, and to some extent mimic its "colonizer."
This action reflects, perhaps, this ambiguity of Russian foreign policy, its
movement between being among the subordinates and being a great power, of
not fitting perfectly in a place within the international scene.
It is alleged here that this crisis situation in Syria can be read as an attempt
to purge the coloniality of Russian thinking. That is to say, such action developed in the context of Russian foreign policy would be an attempt at emancipation, of establishing a new locus of enunciation, of decolonization, in that
sense. Given that the government of the Russian Federation does not seem to
care about the criticism received by the West in the face of its contradictory
actions, that is, the Moscow government seems to be looking not only for a new
place on the international scene, but to change The centre of international hegemony establishing a new "new" pattern, leaving behind the modernity centred on Westernism, but still, as a result of its hybrid identity, using Westerncentred cultural, social, and normative concepts. Maybe even be a proposer of a
new alternative.
The questions raised about "Putin's Russia" vary, ranging from doubts
about a possible Russian expansionism, how this state adapts to the international scene, among many other questions. In a scenario of prevalence of certain
political and economic systems, in which certain imperatives of international
law and its derivatives are in place, the Russian Federation does not seem to be
integrated1.
Faced with such a scenario about what is happening with the Russian Federation there are various concerns such as whether Russia is a democracy or an
anocracy2, what would be the next step in Russian foreign policy, as other concerns as what would be the motivations of the Russia to act in a certain way in
the face of international events, because at times it seems to act as a spoiler 3.
1

This is a suggestion that, in some measure, Russian Federation does not fit perfectly to the
international scenario demands. Maybe this state is connected to a condition of being a
hybrid actor, in a liminal position.
2
The term “anocracy” means, broadly, that a regime is not a “pure” democracy, but something in between a democracy and an autocrat regime. See: J. R. Vr eel a n d , The Effect of
Political Regime on Civil War: unpacking anocracy, “Journal of Conflict Resolution”, June
2008, vol. 52, no. 3, p. 401.
3
F. Luk ya n ov (et. al), Talking Point: the logic of Russian foreign policy, “Russia and
Beyond”, December 2012, <https://www.opendemocracy.net/od-russia/olivercarrollfyodor-lukyanov-marie-mendras/talking-point-logic-of-russian-foreign-policy>
(01.06.2017).
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Instead of this type of analysis, what we are trying to understand here is a
broader and more integrated scenario, in the sense of appreciating the dynamism that Russia is experiencing now, and not just focusing on specific questions, such as: Help the Syrian government? It is believed here that it is more
productive to try to understand the whole scenario which involves not only the
international scope of their relations, the understanding of the Russian population's thinking and its elites, but also how such actors influence the political
processes involving the Russian government, Internally and externally, and
how such actors relate to the political tendencies of the state concerned.
Amid so much turmoil, certain trends tend to be obscured in the process,
but there is still a need to look at the political trends for the Russian Federation.
Even if, for methodological purposes, attempts are made to separate the
spheres, the political, economic and social dispositions that circulate in the
Federation end up entwining and forming a meander of possibilities to try to
understand which place and which role of Russia in the contemporary international scene, and whether that role and place will be taken by Russia or delegates to the country.
Theoretical Contribution
In order to begin to appreciate these omissions about state identities, it is
important to bring the contribution of Albert Paolini 4, who places identity as a
central issue in international politics, as well as the space of differentiation,
fragmentation, Cultural particularisms, among others. In the words of Paolini:
"International Relations denies the contingent basis of modern life by enclosing
the possible and the realistic within the modern state. In so doing it becomes a
discourse of limits and boundaries"5.
However, so that there is no destruction of the "other," demonization and
recurrent reification of otherness is necessary6. For this, the contribution of
Bahar Rumelili7 helps in the proposition of different possibilities. The passage
that follows is quite elucidative with regard to the determination of what is liminality and how it can be used as an analysis tool. In the words of Rumelili:
"Turner stressed that liminals have antistructural effects not only because of
their presence as peripheral and in-between actors, but because of the ways in
4

A. J. Pa ol i ni , Navigating Modernity - Postcolonialism, Identity & International Relations, London 1999.
5
Ibidem, p. 38.
6
D. Cam pbel l , Writing Security: United Stated foreign policy and the politics of identity,
Minneapolis 1992; W. E . Conn ol l y, Identity and Difference in Global Politics, [in:], M.
Sh a pir o, J. Der Der i an, Intertextual Relations – Postmodern Readings of World Politics, New York 1989, pp. 323-342.
7
B. Rum el i l i , Liminal identities and processes of domestication and subversion in International Relations, “Review of International Studies”, No. 38, 2012, pp 495-508.
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which they act on their positions. He observed that these groups form communitas, a community which is characterised by the absence of social structural
positions and status, and which breaks in through the interstices of structure,
transgressing the norms that govern structured and institutionalized relationships. […] Mainly, it contends that the theoretical lens of liminality enables us
to understand and appreciate certain limits and contradictions in the social
structure of international politics, particularly concerning the Self/ Other distinctions that are constitutive of state identities and international normative
hierarchies"8.
This excerpt of Paolini is useful in the attempt of the present research to
demonstrate the possibility of difference, that there is not a single path to be
followed, the question that arises from the passage above is that the difference
should be appreciated. In this way, digging up a narrative from a postcolonial
approach is, in a sense, trying to bring to the surface a certain marginalization
of a particular encounter. For this reason, Connolly9, who presents the "discovery" of America, poses the complexity of the encounter of difference, and how
(re) construction of identity occurs in those encounters, in which, even though
there is an attempt to marginalize, or even cover up the "other", these turn out
to be empty attempts. For the encounter brings with it the simultaneous reading
of the creation of identity intermediaries, the "I" will no longer be the same, nor
the "other", the encounter of difference produces changes. That is, there is no
paralysis of these agents involved in the colonial encounter, Western universalism as well as Russian particularism are created and recreated, without remaining in the continuity of their interactions.
From this long excerpt from the work of Rumelili 10 we can begin an analysis of the possibility of the liminarity of identities. Still in Rumelili 11, the liminality is something contextual, it is something contingent, which means that not
necessarily a state, for example, will always be in a position to protect an injunction identity. What can be applied to the case of the Russian Federation,
this being the empirical study chosen to illustrate the theoretical questions
raised, when analyzing the identity construction of this State, since it does not
always occupy the same space, nor does it always act in the same way. In looking at Russia in the last decades, his behaviour varied at different times, he was
on the side of the West, behaving like an ally, as he also demonized the same
West in so many other moments, and moved away from it.
8

Ibidem, p. 496.
W. E. Conn ol l y, op. cit.
10
B. Rum el i l i , op. cit.
11
Ibidem.
9
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According to Rumelili12, liminality has characteristics that are not domesticated. This type of narrative can be considered typical of modernity, where
national states presuppose certain characteristics, behave according to certain
internationally accepted norms, belong to a certain space and time. Some states
do not fit this profile perfectly, and are often criticized.
In this sense, the liminality exposes the structural breaches of the international system, because an actor, when operating in a preliminary manner, is not
an aberration, but a contestation of the hegemonic discourses. After all, what is
it to be a democracy? This answer is already given as a natural thing, but what
liminality exposes is that democracy, just as so many other concepts in international relations are subjective, are interpreted by the actors in different ways,
and the same then should not be considered aberrations of the system International.
In Rumelili’s words: "Concepts akin to liminality have figured prominently in post-colonial approaches to world politics, which have always sought to
uncover spaces of dialogue, interstitiality, and localisation under conditions of
Western hegemony. Particularly relevant in this respect is Homi Bhabha’s theorisation of the implications of hybridity for colonial rule. Bhabha has stressed
that colonial discourse does not produce the colonised as an Other anti-thetical
to Self, but rather as a hybrid, ‘discriminating between the mother culture and
its bastards, the self and its doubles’. (…) Thus, as a liminal actor, the colonised is able to subvert the dominance of colonial authority, not through the
pro-active agency of an autonomously calculating agent that manifests itself in
oppositional resistance, but through an agency that emerges within the master
discourse, but manifests itself innovatively in episodes of hybridization and
localisation"13.
Rumelili's14 excerpt is a great elucidation and intersection between the issue of liminality, postcoloniality, Homi Bhabha's notion of hybridity and mimicry. The ideas of Bhabha15 are useful for the present research in some ways,
but here one of the main focuses will be on their concept of hybridism and
mimicry and how these may correlate with the project's empiria.
According to Bhabha16, the encounter between colonizer and colonized
produces several effects on both sides, that is, the conviviality between these
two sides imply possible modifications on the two sides involved in this relation. One of these effects is what the author calls ambivalence, which, roughly
12

Ibidem.
Ibidem, p. 500-501.
14
Ibidem.
15
H. K. Bh a bh a , Culture's in-Between, [in:] S. Hall, P. Du Gay (Eds.), Questions of
Cultural Identity, London 1996, pp. 53-60.
16
H. K. Bh a bh a , Signs Taken for Wonders: Questions of Ambivalence and Authority
under a Tree outside Delhi, May 1817, “Critical Inquiry”, Vol. 12, No. 1 (1985), p. 159.
13
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speaking, would be the feeling, somewhat ambiguous between colonizer and
colonized. This ambivalence corroborates a dual feeling on both sides and their
respective identities, and which can be noted, for example, in colonial or postcolonial literature, which ends up having features of the colonized and the colonizer, which Bhabha calls Hybridism. It should be emphasized that the present
research does not intend to work with literary texts, for example, or even with
any other type of artistic productions, considering that this type of analysis has
become quite common regarding the postcolonial approaches.
According to Bhabha, the notion of ambivalence, that is, the paradoxical
feeling between colonized and colonizer is closely intertwined with the notion
of mimicry, important for the present research. For from the ambivalence, that
is, from the feeling of the colonized, in the last instance, of hatred of the colonizer, and at the same time the notion that the colonizer is a source of
knowledge and power, the colonized ends up imitating the colonizer, and the
Mimicry can occur at several levels. Mimetism is both a product and a condition of hybridity and ambivalence.
Thus, the notions of hybridism and mimicry, and as Rumelili puts it, localization creates conditions for the colonized agent to have a certain liberation
from the judgment of his colonizer. This means that to some extent the very
colonial encounter between the Russian Federation and the other Western culminated in conditions for the creation of its liminal / hybrid identity, of being at
the same time an almost Western actor as well as subaltern, and making possible that they sometimes questioning of Western practices and norms, and at
other times acting in the same way and using Western narratives to create their
own discourse legitimizing their foreign policy practices.
To deal with "plural" notions of identity construction conforms as an attempt to transcend "traditional" notions. What comes out of this creative notion
between the limitations and possibilities between colonial and modernity tends
to emphasize the demands for alternatives that are not treated as "otherness",
"non-Western", but instead another dimension of Possibility of action within
the contemporary international scenario, which does not follow the so-called
hegemonic guidelines. The diversity privileged by identity as an indirect colonial heritage, emphasizes that its multiple influences should not be read as antagonistic enclaves. Thus, it is important to emphasize the importance of this
identity condition in order to understand the role of this state as an actor in the
international scenario. After all, identity does not become direct action, hence
the need for other theoretical tools to try to gain a better understanding of what,
and as liminal and hybrid identities imply in the function of states.
The main intention of bringing this brief exposition about the possibilities
of identity construction is to show the feasibility of denaturalizing state identi-
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ties, even if, somehow, critical approaches of International Relations have already been proposed to carry out this project. However, approaches such as that
of Campbell17, among others, for example, attest that identities are built in the
relationship between the "self" and the "other" in a subordinate way to the conflict. Likewise, post-colonial perspectives on the identity construction of previously colonized states have been posited, but only apply to them 18.
Instead, it is proposed here that identities are not only multiple but also
much more complex, and sub-categorized, intended for a wide variety of discourses and influences.
Postcolonialism
Would it be impracticable to apply this approach to the case of great powers that have not been formally colonized critical postcolonial approaches? After all, postcolonial approaches tend to be about colonized states. What is conjectured as an omission from the postcolonial/postcolonial perspective. It is
questioned the motivation for such approaches to focus on subaltern agents, as
already said, usually the silenced, states that are former colonies, and that even
after independence remain largely colonized, either in economic or cultural
terms, among other forms. Subalterns, silenced, speak the language of their
colonizers, even when trying to "gain space" on the international stage, as an
example of Brazil trying to be permanent members of the United Nations Security Council, is speaking the language of the colonizer, and reifying this imaginary Westernist from this angle, what would be the cause of neglect of other
subordinates? The present research precludes the belief that only the "Orientals", the "Africans", among others, may be objects of postcolonial studies, so
the Russian post-coloniality and its subalternity are given by way of illustration
in order to fill This space of the postcolonial perspectives in not treating of
great powers like subaltern actors and with hybrid identities.
In fact, it may be rather complicated to say that a postcolonialist critical
approach can be brought to light in an analysis of large strong states, for as post
previously, postcolonial approaches emerge as a proposition for analyzing excolonies, but What is proposed here is that there is a re-reading of post-colonial
approaches seeking to give voice to those who are on the margins. It is interpreted here that for a long time the Russia, which is an empirical case that has
been marginalized from important decisions on the international scene, and that
currently seeks to show that differences need to be accepted, but that its political thinking is nevertheless colonized, and that it tends to place the West in the
Center of their decision-making, for example.
17

D. Ca m pbel l , op. cit.
P. Da r by, A. J. Pa ol i n i , Bridging International Relations and Postcolonialism,
“Alternatives: Global, Local, Political”, Vol. 19(3), 1994, pp. 371–397.
18

S t r o n a | 245

Moreover, it is agreed here that somehow Russia "self-colonized." According to Dragon Kujundzic19, from the moment Russia decided that it would be
"in the right time", it is the moment in which its colonization process began.
For this author the colonization of Russia did not take place in a formal way,
but it was a colonization of thinking, of acting, of the way of managing the
State.
The work of Dragon Kujundzic 20 brings an interesting starting point for the
possibility of a postcolonial analysis of major international powers, demonstrates how these colonial encounters are not static, and continue to occur, how
much this colonial encounter may not have occurred in a formal way, but cultural colonization, for example, can create ties as strong as formal colonization.
What Dragon Kujundzic21 brings attractive to the present research is the question of self-colonization, which eventually became one of the norms of selfsurveillance of foreign and even domestic politics, for in determining which
was the north to be followed Russia should be structured and restructured in
relation to this north.
Russia, like other great powers, has never been formally colonized, but its
self-colonization may have occurred because of the advent of modernity as a
cultural and expropriating tool that imposes right and wrong, "right" temporality, just as theories of the modernization they bring. In order, not to be kept in a
"wrong" moment, modernity that puts what should be of a nation, especially in
creating binarisms and demonizations between modern and primitive, which is
an example of this. In addition to the modern and primitive pair, modernity
tends to homogenize, delimits what is rational, delimits that the hypermasculinity of the modern state is the "correct" way to behave, since it delimits
and produces scientific truths of male domination on the feminine, for example.
That is, what is not modern is a threat, a threat to the homogeneity of modernity22. According to Nandy, Western colonialism, which not only generated formal colonialism but also the colonization of the mind, is also responsible for
the behavior of resistance structures, as we see anticolonialism, for example.
For even resistance to Westernism must be rational, masculine, technological,
and, finally, meet certain prerequisites of coherence 23.

19

D. Kujun dz i c, "After": Russian Post-Colonial Identity. MLN, Vol. 115, No. 5, Comparative Literature Issue, December 2000, pp. 892-908.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
22
A. Nan dy, The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self Under Colonialism, Delhi
1983.
23
Ibidem.
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For now...
When talking about Syria and the role Russia is playing since the beginning of the conflict in this State is quite tricky. It is very easy to say "it is all
about power politics", and I am not saying it is not, just maybe we can explore
some other options.
As was put in the abstract of this work, in a first moment Russia totally
blocked "Western" countries from acting in Syria conflict. More recently Russian government called the West to join Russia on the war on terror, to fight the
Islamic State.
While the United States, the European Union and the Arab League continue to debate the future of the Syrians, the response seems to be closely intertwined with Russian issues. Despite criticism and speculation, Russia remains
alongside Damascus and is opposed to an intervention. The current Russian
president claims that the West and its interventions have already caused much
chaos, and he disagrees with the Western will to impose its wishes on the rest
of the world, as can be seen in the following passage, in the words of Vladimir
Putin: "In my view, something like this is already happening, when strong nations are trying to impose their own rules of conduct and moral codes on weaker states".
There is much speculation about Russian motives for intermingling between Syria and the West, and to a large extent there is talk of material matters.
Since the 1970s, Syria has been a major Russian ally in the Middle East, and
has since been a consuming country of Russian warlike artefacts. During the
1990s, Moscow and Damascus were in constant contact as a result of Syrian
demand for modernization of some areas of their war industry, acquiring rifles,
grenades and ammunition. Already between 1990 and 2005, between negotiations and actual purchases, Syria negotiated with Russia systems of anti-aircraft
defences, anti-missile defences, helicopters, among other artefacts, with billionaire contracts. Following the 2005 contracts, between 2007 and 2008 another
contract between the parties had been concluded for the modernization and
repairs in the aviation sector of Syria. Since then, trade agreements between
Russia and Syria have tended to be large-scale, and since 2006 they have added
substantial amounts24.
Another point that would be of vital interest to Russia would apparently be
the strategic importance of the port of Tartus, which has been used since 1977
by the Soviet Union, and later inherited by Russia. There are those who say that
this would be a Russian military base, but the place does not even have many
ships that dock at the same time, and do not even have a defence system.
24

M. Ba r a ba n ov, Russian Interests in Syria: myths and reality, Centre for Analysis of
Strategies and Technologies (CAST) – Moscow defense brief – 30/04/2012,
<http://mdb.cast.ru/mdb/42012/item1/article1/> (01.06.2017).
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The third Russian point of interest in the region would be political issues.
Since the end of the Cold War, Russia has tried to re-establish itself in the Middle East and secure strategic partnerships in the region in order to counterbalance the US position, according to a realistic logic. Syria would be too important, since its other two great allies have already been "co-opted" by the
West, Iraq, and Libya.
These two possible material motivations for Russian interest in Syria can
be persuasive, but not enough to explain such a position. Although, it is important to remember the ideational factor, that seems to play a strong role in
this involvement. One contribution for Russian involvement in Syrian conflict
can be to re-establish its position in the Middle East, so the intervention in Libya was a key factor, as can be seen in the words of Lavrov about the resolution
1973: "(…) allows anyone to do whatever they want for the sake of anything
(…) the permanent members are interested in his body issuing documents that
are clear, since the Security Council's decisions are under the auspices of international law, and international law should not tolerate ambiguity. Just as we
warned earlier, we are now dealing with the unpleasant situation where [the
resolution] can be interpreted differently. (…) If the opposition is truly interested in social and governmental reforms in Syria, then brushing aside such proposals (to hold talks) is simply unacceptable, this raises the suspicion that we
are in fact not talking about reforms, but "regime change"25.
This excerpt from Lavrov’s speech in 2011 can show us at least two
movements, one of them, Russia putting itself next to the “powerless”, at the
same time that puts itself as a great power with veto power at the UN Security
Council that has the power to be in great decisions.
So, when Russian government decided to intervene in Syria, it is a movement of Mimicry, Russia with its hybrid identity tries to "look like" its colonizers, the intervention in Syria, unilaterally is what the "West" means to Russia
(only one aspect).
And when Putin decides to "help" in the Syria conflict, fighting against
ISIS, again it looks like it is mimicrying the "West". Although, when Putin calls
Western nations to join Russia in this endeavour, it may be a sign that Russia
no longer wants to be a sidekick, but the leading actor. In this sense, extrapolating its "master", i.e., doing the same, but still a little bit different, and the difference is in its support to Assad’s regime as "the only way to fight the extremists". This is a demonstration of a hybrid identity.

25

Russia Hopes UN Won’t Issue “Vague” Resolutions Again, Russia Today, 2011,
<http://rt.com/politics/lavrov-juppemoscow-meeting/> (01.06.2017).
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Micha ł Hy ra
Polska
SOJUSZ ARABII SAUDYJSKIEJ ZE STANAMI ZJEDNOCZONYMI.
PRZESZŁOŚĆ I PERSPEKTYWY
(ALLIANCE. SAUDI ARABIA AND UNITED STATES:
PAST AND PROSPECTS)
Streszczenie:
Sojusz Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej trwa od zakończenia II wojny światowej. Przez ten czas w dwustronnych relacjach występowały napięcia,
lecz nie zagrażały trwałości aliansu. W minionych latach stosunki obu państw
były oparte o bezpieczeństwo i interesy ekonomiczne. Największa zapaść w
relacjach między Waszyngtonem a Rijadem przypadła na okres urzędowania
Baracka Obamy na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oba państwa poróżniły się w kwestii Arabskiej Wiosny, punktem spornym było również
wynegocjowane porozumienie nuklearne z Iranem, dzięki któremu zniesione
zostały sankcje ekonomiczne, nałożone przed laty na Teheran przez państwa
zachodnie. Objęcie urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Donalda
Trumpa pozwala na nowe otwarcie w polityce amerykańsko-saudyjskiej. Choć
główne cele regionalne obu państw różnią się, to ich współpraca niesie korzyści dla każdej ze stron.
Summary:
The alliance of the United States and Saudi Arabia has been in existence since
the end of World War II. During this time, there were tensions between this
countries, but they did not jeopardize the durability of the alliance. In the past
years, relations between USA and Saudi Arabia were based on security and
economic interests. The worst relations between Washington and Riyadh had
place during Barack Obama's presidency. Both countries had different view on
the issue of the Arab Spring, also Saudi Arabia was not was not satisfied about
nuclear deal with Iran which has lifted the economic sanctions that the West
imposed on Tehran. Taking the office of the United States President by Donald
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Trump allows for a new opening in US-Saudi politics. Although the two countries' main regional objectives are different, cooperation between them benefits
each other.
Słowa kluczowe:
Arabia Saudyjska, Arabska Wiosna, Bliski Wschód, Iran, Stany Zjednoczone
Keywords:
Arab Spring, Iran, Middle East, Saudi Arabia, USA
Królestwo Arabii Saudyjskiej jest jednym z najważniejszych partnerów
Stanów Zjednoczonych. Ścisłe relacje z Rijadem stanowią jeden z filarów polityki Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie. Sojusz saudyjsko-amerykański, od
wielu dziesięcioleci ma istotny wpływ na bezpieczeństwo regionu. Pomimo
ogromnych różnic kulturowych między tymi państwami, ich rządy współpracowały, tworząc istną symbiozę. Bogata w ropę naftową Arabia Saudyjska zapewniała dopływ surowca oraz jego stabilne ceny w zamian za gwarancję bezpieczeństwa, ponadto sojusz z najbardziej wpływowym arabskim państwem
pozwalał Waszyngtonowi oddziaływać na cały region Bliskiego Wschodu. Doniosły wpływ na stosunki saudyjsko-amerykańskie ma stosunek obu państw do
Iranu, który od czasu islamskiej rewolucji w 1979 roku stanowi zagrożenie dla
ich interesów.
Celem poniższego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy zagrożenie płynące z Iranu jest obecnie głównym czynnikiem wpływającym na trwałość sojuszu Arabii Saudyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi. W artykule przedstawione zostały relacje obu państw na przestrzeni ostatnich dekad, a także
perspektywy stosunków Królestwa z administracją Donalda Trumpa.
Zarys relacji saudyjsko-amerykańskich
U źródeł saudyjsko-amerykańskich relacji leży przede wszystkim ropa naftowa. W 1932 roku spółka SOCAL (Standard Oil of California) rozpoczęła
rozmowy z Saudyjczykami w sprawie koncesji na poszukiwanie ropy naftowej.
Umowa, którą zaproponowali była dla saudyjskiego króla Ibn Sauda korzystniejsza niż oferty spółek brytyjskich. Porozumienie w sprawie koncesji na poszukiwanie ropy zostało podpisane 29 maja 1933 r. Na jego mocy SOCAL
otrzymał prawo do poszukiwania ropy naftowej na powierzchni blisko 400 tys.
mil2 na okres 60 lat. W zamian za prawo do poszukiwania ropy Arabia Saudyjska otrzymała kredyt w wysokości 50 tys. funtów. Ponadto SOCAL miało pła-
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cić Saudom 5 tys. funtów rocznie od momentu odkrycia złóż oraz 4 szylingi za
każdą wydobytą tonę surowca1.
Stosunki dyplomatyczne między Arabią Saudyjską a Stanami Zjednoczonymi zostały oficjalnie nawiązane w 1940 roku 2. Wkrótce po tym, Departament
Stanu zaproponował prezydentowi Franklinowi Delano Rooseveltowi rozszerzenia programu lend-lease o Arabię Saudyjską, jednak prezydent odrzucił tę
sugestię. Ostatecznie Królestwo Saudów zostało włączone do programu 1943
roku, po tym jak Departament Stanu przedstawił Rooseveltowi raport dotyczący ogromu zasobów energetycznych Arabii Saudyjskiej. W 1945 r. doszło do
spotkania saudyjskiego króla Ibn Sauda z Rooseveltem na pokładzie USS Quincy, było to pierwsze spotkanie przywódców obu państw 3. Wydarzenie to pokazało że po wojnie region Bliskiego Wschodu stanowił strategiczne miejsce
dla interesów Stanów Zjednoczonych, głównie z powodu znajdujących się tam
bogatych złóż ropy naftowej4. Co istotne, w pierwszych latach po II wojnie
światowej zainteresowanie saudyjską ropą wynikało przede wszystkim ze
względów politycznych. Dostęp do surowca z Zatoki Perskiej dawał Stanom
Zjednoczonym przewagę nad rozwiniętymi państwami sojuszniczymi 5.
Władze Arabii Saudyjskiej, po raz pierwszy zwróciły się o pomoc do Stanów Zjednoczonych w styczniu 1947 roku. Miało to związek z zagrożeniem
haszymidzkim a ściślej z planami emira Transjordanii, który zaproponował
stworzenie Wielkiej Syrii. Nowe państwo miało zawierać w sobie terytoria
Syrii, Libanu, części Palestyny i Transjordanii. Pomysł ten był popierany przez
Wielką Brytanię. W Rijadzie projekt Wielkiej Syrii był odbierany jako zagrożenie dla suwerenności Królestwa, wobec czego saudyjski król zwrócił się o
pomoc do Waszyngtonu. W odpowiedzi na apel króla, Stany Zjednoczone
ogłosiły, że popierają integralności i suwerenność wszystkich państw Bliskiego
Wschodu6.
W 1951 roku Arabia Saudyjska podpisała porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi o współpracy obronnej. Od tego momentu rozpoczął się proces budowy potencjału militarnego Arabii Saudyjskiej, który wówczas był nikły. Wynegocjowany dokument został odebrany w Rijadzie z niezadowoleniem. Saudyjczycy oczekiwali układu sojuszniczego, ale Waszyngton odrzucił tę możli1

J. Zdan owski , Arabia Saudyjska, Warszawa 2004, s. 134.
U.S. Relations With Saudi Arabia, <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3584.htm>,
(23.04.2017).
3
T. W. Li ppman , The Day FDR Met Saudi Arabia’s Ibn Saud, „The Link” 2005, 38 (2), s.
3.
4
Ibidem.
5
F. Ha l l i da y, Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2009, s. 113.
6
J. Zda n owski , op. cit., s. 142.
2
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wość, argumentując to posiadanymi zobowiązaniami. Na znak protestu Ibn
Saud nie zgodził się aby dzierżawa bazy wojskowej w Az-Zahran była długoterminowa i zaproponował 5-letni okres7.
Wraz z rozwojem zimnej wojny rola Arabii Saudyjskiej jako sojusznika
Stanów Zjednoczonych rosła. Pogłębiała się też amerykańska zależność od
saudyjskiej ropy naftowej. W 1973 roku Waszyngton odczuł negatywne efekty
uzależnienia od węglowodorów z Zatoki Perskiej. Po tym jak Stany Zjednoczone stanęły po stronie Izraela w wojnie Jom Kippur, Rijad zdecydował się
wstrzymać dostawy surowca do USA, co wywołało pierwszy w historii kryzys
naftowy8. Po raz pierwszy Rijad użył ropy naftowej jako narzędzia politycznego podczas wojny arabsko-izraelskiej w 1967 roku. Jednak wówczas Arabia
Saudyjska działa pod naciskiem Egiptu i szybko przywróciła dostawy. W 1973
roku sytuacja była zdecydowana inna. Polityka Królestwa była w tym względzie przemyślana i obliczona na osiągnięcie maksymalnych zysków 9. Decyzja
Arabii Saudyjskiej była bodźcem do zintensyfikowania prac amerykańskiej
dyplomacji w celu rozwiązania problemu bliskowschodniego, z uwzględnieniem arabskich interesów. Zabiegi ówczesnego sekretarza stanu Henry’ego
Kissingera doprowadziły do zakończenia konfliktu a w konsekwencji do zniesienia embarga. Co istotne saudyjska polityka nie zniszczyła relacji między
Waszyngtonem a Rijadem. Wkrótce po wznowieniu sprzedaży ropy do USA
oba państwa ogłosiły chęć rozszerzenia współpracy gospodarczej. Stany Zjednoczone wyraziły także gotowość do udzielenia pomocy Królestwu w stworzeniu systemu obrony kraju 10. Szybko przyszły efekty wspomnianych zapowiedzi. W 1974 roku obroty w wymianie handlowej wyniosły 2,6 mld. dol. a już
cztery lata później wartość ta sięgnęła 10,2 mld. dol. Królestwo znacząco
zwiększyło zakupy amerykańskiego uzbrojenia. W 1972 roku Arabia Saudyjska
nabyła uzbrojenie za kwotę 1,2 mld. dol., a w latach 1975-1979 zakupy opiewały na 4,8 mld. dol. rocznie11.
Podczas zimnej wojny Waszyngton posiadał w regionie dwóch głównych
sojuszników: Arabię Saudyjską i Iran. Stosunki między obydwoma państwami
były poprawne, w przypadku występowania kwestii spornych między sojusznikami Stany Zjednoczone dążyły do ich rozwiązania. Istotnym czynnikiem scalającym polityki Rijadu i Teheranu, był negatywny stosunek do popularnych
wówczas w regionie idei arabskiego nacjonalizmu, który był postrzegany jako
największe zagrożenie dla stabilności. Po rewolucji, która w 1979 roku obaliła
7

Ibidem, s. 143.
Z. Tom cz on ek , Światowy rynek ropy naftowej – zasoby, konsumpcja, kierunki
przepływu, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 2013, nr 4 (64), s. 120.
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N. Sa fr an, The war and the future of Arab-Israeli conflict, „Foreign Affairs” 1974, Vol.
52, No. 2, s. 219.
10
J. Zda n owski , op. cit., s. 192-193.
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Ibidem, s. 230-231.
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prozachodnią monarchię Iran stał się republiką, na czele której stanęli szyiccy
duchowni. Wraz z rewolucją zakończył się sojusz irańsko-amerykański, wobec
czego Rijad został głównym partnerem dla Waszyngtonu na Bliskim Wchodzie12.
Wspólnie interesy USA i Arabii Saudyjskiej sprawiły, że w trakcie wojny
iracko-irańskiej (1980-1988) oba państwa poparły Irak. Choć Waszyngton deklarował neutralność w konflikcie to amerykańska administracja była nastawiona proiracko. Celem Stanów Zjednoczonych było wciągnięcie Bagdadu do
swojej strefy wpływów, co umocniłoby ich pozycję w regionie. Z kolei gdyby
Iran wygrał wojnę to na Bliskim Wschodzie mogłoby dojść do efektu domina i
rozprzestrzenienia się rewolucji na inne państwa, co doprowadziłoby do osłabienia roli USA w tej części świata. Wraz z dojściem do władzy Ronalda Reagana wsparcie dla Iraku przybrało na sile. Nowa administracja naciskała na
arabskie monarchie Zatoki Perskiej aby mocniej zaangażowały się w pomoc
Irakowi13. Nawet bez nacisków Waszyngtonu saudyjskie wsparcie było ogromne, do końca 1981 roku pomoc finansowa dla Iraku wyniosła ponad 10 mld dol.
Poza tym Arabia Saudyjska udostępniała swoje terytorium przez które przebiegały szlaki z dostawami sprzętu dla irackiej armii. W 1983 roku książę Abdullah (król w latach 2005-2015) oznajmił, że Królestwo włączy się w wojnę po
stronie Iraku jeśli siły irańskie będą chciały zająć Bagdad14. W końcowej fazie
konfliktu administracja Reagana prowadziła dwutorową politykę nastawioną na
pomoc Irakowi: z jednej strony naciskano dyplomatycznie na Iran, z drugiej
wspierano militarnie arabskie monarchie Zatoki Perskiej, w tym Królestwo
Saudów15.
Monarchia saudyjska zajmowała ważne miejsce w polityce Ronalda Reagana, którego głównym celem było pokonanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Reagan postanowił narzucić przeciwnikowi wyścig zbrojeń
z jednoczesnym uderzeniem w radziecką gospodarkę. W tym celu przekonał
sojuszników do wprowadzenia embarga na nowoczesne technologie wydobycia
ropy, zaś kolejnym elementem było obniżenie cen surowca na światowych rynkach. Saudyjczycy zgodzili się w 1985 roku zwiększyć produkcję z 2 mln baryłek dziennie do 9 mln. Decyzja Rijadu spowodowała znaczący spadek cen, co
negatywnie odbiło się na sytuacji gospodarczej Związku Radzieckiego i było
jednym z czynników przesądzającym o upadku ZSRR. Akcja była prowadzona
12

M. Hyr a , Polityka zagraniczna Królestwa Arabii Saudyjskiej, „Przegląd Geopolityczny”
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w ścisłej tajemnicy, gdyż dla obu państw była ryzykowna. Saudyjczycy narażali się na gniew państw eksportujących ropę, których wpływy z eksportu surowca zmalały, natomiast administracja Reagana szkodziła rodzimemu przemysłowi naftowemu. Jednak wspólna kampania wzmacniała sojusz saudyjskoamerykański i była korzystna dla obu stron16.
Kolejnym wyzwaniem dla obu państw była iracka polityka na początku lat
90. XX w. Irak wyszedł wzmocniony militarnie po wojnie z Iranem, dysponując najpotężniejszą armią w regionie, lecz gospodarka państwa, bardzo ucierpiała w konflikcie i była w słabej kondycji. Dodatkowo problemem Bagdadu
były niskie ceny ropy naftowej. Prezydent Iraku Saddam Husajn oskarżył Kuwejt o wydobywanie surowca z irackiego złoża i wyliczył straty na 2,4
mld. dol. Przywódca Iraku żądał też aby Arabia Saudyjska, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie umorzyły długi Bagdadu, które wynosiły ok. 30 mld
dol. Odrzucenie roszczeń doprowadziło do irackiej inwazji na Kuwejt, pomimo
saudyjskich prób pokojowego załagodzenia sporu 17.
Zajęcie Kuwejtu przez wojska irackie spowodowało wzrost zagrożenia w
regionie. Państwa arabskie były zbyt słabe żeby przeciwstawić się siłom Husajna. Do wyparcia wojsk irackich z Kuwejtu niezbędna była pomoc Stanów
Zjednoczonych. Jednak Waszyngton potrzebował zgody władz na dyslokację
wojsk na terytorium Królestwa. Rodzina królewska nie była chętna do wpuszczenia sił amerykańskich na swoje ziemie, ale fakt że irackie wojska gromadziły się przy granicy z Arabią Saudyjską wpłynął na zmianę polityki Rijadu. Po
uzyskaniu mandatu międzynarodowego pozwalającego na interwencję, Stany
Zjednoczone wystosowały ultimatum wzywające Irak do opuszczenia Kuwejtu.
W wyniku braku reakcji ze strony Saddama Husajna, USA rozpoczęły operację
Pustynna Burza18. Celem akcji było wyparcie Iraku z terytorium Kuwejtu, zaś
siły koalicji jedynie na krótko przekroczyły granicę kuwejcko-iracką. Stanom
Zjednoczonym i ich sojusznikom udało się uratować suwerenność arabskiej
monarchii, ale interwencja nie rozwiązała problemów regionu. Irak został poddany sankcjom a państwo nawiedzały inspekcje międzynarodowe 19. Skuteczna
interwencja sił międzynarodowych pod przywództwem USA umocniła pozycję
tego państwa w regionie. W tym okresie Stany Zjednoczone prowadziły politykę tzw. podwójnego powstrzymywania. Jej celem była izolacja zarówno Iranu
jak i Iranu. Podwójne powstrzymywanie było realizowane poprzez stosowanie
sankcji ekonomicznych oraz wykluczanie Teheranu i Bagdadu z inicjatyw mię16

Uważa się, że jednym z powodów, dla których Królestwo wzięło udział w akcji
wymierzonej w ZSRR, była sprzedaż samolotów wczesnego ostrzegania AWACS, do
której doszło w 1981 r., zaraz po tym jak Ronald Reagan został prezydentem Stanów
Zjednoczonych. Zob. P. Ken gor , Ronald Reagan i obalenie komunizmu, Warszawa 2007,
s. 281-286.
17
J. Zda n owski , op. cit., s. 242-244.
18
S. Tann er , Wojny Bushów, Wrocław 2007, s. 81-89.
19
F. Ha l l i da y, op. cit., s. 150-172.
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dzynarodowych. Polityka Waszyngtonu była obliczona na osłabienie państw i
zmuszenie ich do zmiany postępowania 20. Z punktu widzenia Arabii Saudyjskiej, polityka podwójnego powstrzymywania była korzystna, ponieważ osłabiała oba państwa, które w saudyjskiej percepcji stanowiły zagrożenie dla pozycji Królestwa w regionie.
Zamiast uspokojenia sytuacji w regionie pojawiły się nowe napięcia. Zaproszenie amerykańskich żołnierzy do Arabii Saudyjskiej okazało się zwrotnym punktem w historii regionu. Decyzja saudyjskich władz była nie do zaakceptowania przez fundamentalistów islamskich, którym przewodził Saudyjczyk
Osama bin Laden. Doprowadziło to dramatycznych wydarzeń z 11 września
2001 r., kiedy muzułmańscy terroryści uprowadzili samoloty i dokonali ataku
na Nowy Jork i Waszyngton21.
W efekcie Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę z światowym terroryzmem. W niespełna miesiąc po atakach, USA rozpoczęły inwazję na Afganistan gdzie ukrywali się terroryści odpowiedzialni za wrześniowe zamachy. Rijad obiecał wsparcie dla Stanów Zjednoczonych i zapowiedział pomoc w odbudowie Afganistanu. Co istotne, Arabia Saudyjska była jednym z niewielu państw na świecie, które uznawały reżim Talibów w Afganistanie i w przeszłości
go wspierała. Z tego powodu administracja amerykańska podchodziła z nieufnością do saudyjskich propozycji22.
W 2002 roku prezydent George W. Bush wygłosił orędzie, w którym zaliczył Irak, Iran i Koreę Północną to tzw. osi zła (axis of evil) i oskarżył te państwa o prace nad bronią masowego rażenia. Była to zapowiedź rozszerzenia
wojny z terroryzmem na inne państwa niż Afganistan. Oczywistym stawało się,
że kolejnym jej frontem stanie się państwo rządzone przez Saddama Husajna 23.
Rijad prezentował negatywne stanowisko w odniesieniu do ataku na Irak w
2003 roku. Saudyjscy politycy przekonywali że wojna z Irakiem nie przyniesie
korzyści dla żadnej ze stron, zwracali również uwagę, iż atak na Irak będzie
niósł za sobą konsekwencje dla całego regionu i świata 24.
20

B. Boja r cz yk , Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi jako determinant polityki
zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu, [w:] A. Dz i si ów-Sz usz cz yki e wi cz (red.),
Iran 30 lat po rewolucji, Warszawa 2009, s. 61.
21
F. Ha l l i da y, op. cit., s. 150-172.
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B. Ke yn oush , Saudi Arabia and Iran. Friend or Foes?, New York 2016, s. 153.
23
K. Cz or ni k , Implikacje trzeciej wojny w Zatoce Perskiej dla globalnej strategii Stanów
Zjednoczonych w okresie administracji George’a W. Busha i Baracka Obamy, [w:] R.
Ba n i a, K. Zdul ski (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie
Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, Łódź 2012, s. 165.
24
Saudi Arabia was against War on Iraq, Chiclot’s Report,
<http://english.aawsat.com/theaawsat/news-middle-east/saudi-arabia/saudi-arabia-war-iraqchiclots-report>, (02.05.2017).
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Mimo pewnych różnic, relacje amerykańsko-saudyjskie były bardzo dobre.
Rozwijała się wymiana handlowa, w 2003 roku Stany Zjednoczone zakupiły w
Arabii Saudyjskiej towary o wartości 18 mld. dol., eksport do Królestwa osiągnął poziom 4,5 mld. dol. W 2012 roku import z Arabii Saudyjskiej osiągnął
poziom 51,8 mld. dol. a eksport 18,9 mld. dol. W XXI w. niemalże co roku
Stany Zjednoczone posiadały ujemne saldo w wymianie handlowej, wyjątkiem
był rok 2016, kiedy Waszyngton zanotował nadwyżkę w wysokości 1 mld.
dol.25 USA kupują głównie ropę naftową, zaś w 2013 roku import z Królestwa
osiągnął poziom 51,8 mld. dol., z czego wartość zakupionej ropy naftowej wyniosła 50,7 mld. dol. Z kolei saudyjskie Królestwo nabywa w Stanach Zjednoczonych szeroką gamę towarów. W 2013 roku Rijad zakupił w USA towary o
wartości 19 mld. dol., na co składały się głównie pojazdy (5,8 mld. dol.), maszyny (3,6 mld. dol.) i samoloty (2,1 mld. dol.) 26. Znaczną część wymiany handlowej stanowi też uzbrojenie. W latach 2010-2014, Arabia Saudyjska zamówiła w Stanach Zjednoczonych uzbrojenie za kwotę ponad 90 mld. dol. Szczególnie ważny był kontrakt z października 2010 roku. Wówczas kongres Stanów
Zjednoczonych wyraził zgodę na podpisanie umowy opiewającej na ponad 29,4
mld. dol. W jej ramach USA sprzedały 84 myśliwce F-15 w najnowocześniejszej wersji SA. Dodatkowo Amerykanie przebudują 70 saudyjskich myśliwców
F-15S do standardu SA27.
Zmiana polityki Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu
Objęcie urzędu prezydenta przez Baracka Obamę przyniosło rewizję polityki Waszyngtonu w stosunku do regionu. Należy zaznaczyć, że wybory zbiegły się w czasie z upadkiem fundamentów amerykańsko-saudyjskiej współpracy. Po zakończeniu zimnej wojny u podstaw bilateralnych relacji leżało zagrożenie płynące z Iraku, które utrzymywało się aż do 2003 roku. Jednak znacznie
bardziej istotna była rewolucja łupkowa, która sprawiła, że USA zmniejszyły
zapotrzebowanie na import ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej. Osłabienie zależności od Rijadu sprawiło, że nowa administracja przystąpiła do uregulowania stosunków amerykańsko-irańskich28. Jednym z głównych celów nowego
prezydenta stało się nie dopuszczenie do wejścia w posiadanie broni nuklearnej
przez Teheran. Administracja Obamy uznała, że cel można osiągnąć przy stole
negocjacyjnym. W zamian za wstrzymanie prac nad wzbogacaniem uranu przez
25

Trade in Goods with Saudi Arabia, <https://www.census.gov/foreigntrade/balance/c5170.html>, (02.05.2017).
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Balance in the Gulf, Washington 2015, s. 35.
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Iran, państwa zachodnie miałyby znieść sankcje ekonomiczne. Z kolei Arabia
Saudyjska postrzega Teheran jako największe zagrożenie, a saudyjska polityka
regionalna jest wymierzona w osłabianie irańskich wpływów. Zatem wszelkie
próby negocjacji z Iranem były negatywnie odbierane w Królestwie 29.
Kolejną zmianą w polityce amerykańskiej a zarazem punktem spornym we
wzajemnych relacjach z Arabią Saudyjską, był stosunek do Arabskiej Wiosny.
W przypadku wydarzeń w Egipcie i Bahrajnie, USA potępiły rządy za krwawe
stłumienie społecznych niepokojów. Co ciekawe, Waszyngton nie zrobił tego w
stosunku do Maroka, gdzie w wyniku akcji służb bezpieczeństwa również zgięli obywatele. W przypadku Egiptu, rząd Stanów Zjednoczonych wezwał prezydenta Hosniego Mubaraka do ustąpienia, natomiast w przypadku Bahrajnu
USA ograniczyły się jedynie do potępienia zachowania władz 30. Z kolei Arabia
Saudyjska popierała reżim Mubaraka oraz monarchię w Bahrajnie. W przypadku Egiptu, Królestwo ograniczyło się do retoryki, natomiast w celu obrony
władz w Manamie Rijad użył siły. Oficjalnie akcję przeprowadziła Tarcza Półwyspu czyli siły szybkiego reagowania Rady Współpracy Zatoki31, jednak Arabia Saudyjska oddelegowała tysiąc żołnierzy (resztę kontyngentu stanowiło
pięciuset policjantów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich), zaś akcją dowodził saudyjski generał. Mimo, że Tarcza Półwyspu nie brała udziału w pacyfikacji protestujących – jedynie zabezpieczała krytyczną infrastrukturę – to
obecność sił szybkiego reagowania pozwoliła bahrajńskim służbom bezpieczeństwa skupić się w pełni na stłumieniu protestów 32.
Stosunek Waszyngtonu do wieloletnich sojuszników sprawił, że Arabia
Saudyjska zaczęła dążyć nieufnością Stany Zjednoczone. Kolejny kryzys we
wzajemnych stosunkach, jest również związany z Arabską Wiosną a dokładnie
z jej syryjską odsłoną. Wystąpienia w Syrii stały się dla Arabii Saudyjskiej
okazją do ograniczenia wpływów Iranu w regionie. Królestwo od 2003 roku
traci swoją pozycję na rzecz Teheranu. Po interwencji amerykańskiej w Iraku,
państwo to coraz bardziej zbliża się z Iranem. Wynika to z faktu dojścia do
władzy szyitów, którzy w czasach Saddama Husajna byli prześladowani. Kolejnym miejscem, gdzie Królestwo zaczęło tracić wpływy jest Liban. Saudowie
wspierają tam Sojusz 14 Marca, rywalizujący z szyickim i proirańskim Hezbollahem. Mimo zwycięstw Sojuszu 14 Marca w kolejnych wyborach w 2005 i
2009 roku, w Libanie wpływy Hezbollahu pozostawały znaczące. Rijad utracił
29
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także wpływy w części Autonomii Palestyńskiej po tym jak Hamas zbliżył się z
Iranem po 2006 roku33.
Arabska Wiosna w Syrii stała się okazją do zmiany sytuacji w regionie.
Obalenie proirańskiego prezydenta i zastąpienie go politykiem przychylnie
nastawionym do Rijadu zmieniłoby układ sił na Bliskim Wschodzie. Kiedy w
styczniu 2011 roku obywatele Syrii wyszli na ulice domagając się zwiększenia
swobód w państwie, w tym zniesienia trwającego od lat 60. XX w. stanu wyjątkowego, władze odpowiedziały brutalnie. Arabia Saudyjska szybko rozpoczęła akcję dyplomatyczną wymierzoną w syryjski reżim. W wyniku zabiegów
Rijadu, syryjskie członkostwo w Lidze Państw Arabskich zostało zawieszone a
sama organizacja nałożyła na Damaszek sankcje ekonomiczne. Również Rada
Współpracy Zatoki wzywała Baszara al-Asada do przeprowadzenia reform.
Brak reakcji ze strony prezydenta Syrii, spowodował, że państwa Rady wycofały swoich ambasadorów z Damaszku. Porażka działań dyplomatycznych spowodowała, że Arabia Saudyjska rozpoczęła finansowanie syryjskiej opozycji,
walczącej z reżimem. Rijad prowadził też aktywną politykę na forum międzynarodowym wymierzoną w syryjskie władze i wszedł w skład koalicji razem ze
Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską, Turcją i Katarem. Mimo wsparcia
finansowego, politycznego oraz dozbrajania grup walczących z siłami alAsada, sytuacja w Syrii się nie zmieniała. Wobec tego Rijad coraz głośniej
podnosił kwestię operacji militarnej, w celu ochrony ludności cywilnej. Arabia
Saudyjska wzywała Stany Zjednoczone do interwencji, lecz USA nie chciały
podjąć działań bez mandatu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wszelkie
działania na forum ONZ były skazane na niepowodzenie, ponieważ inicjatywy
wymierzone w syryjski reżim były skutecznie blokowane na posiedzeniach
Rady Bezpieczeństwa ONZ przez Rosję oraz Chiny. Niezdolność organizacji
do wydania zgody na interwencję zbrojną w Syrii sprawiła, że Arabia Saudyjska, po tym jak została wybrana niestałym członkiem RB ONZ, zrzekła się
mandatu, krytykując przy tym podwójne standardy panujące w organizacji34.
Saudyjska polityka wobec Syrii poniosła porażkę. Nie dość, że Baszar alAsad pozostał na stanowisku to w dodatku Rijad ściągnął na siebie zagrożenie
terrorystyczne. Finansowanie grup opozycyjnych, w tym również fundamentalistów islamskich, spowodowało niespotykany wzrost zagrożenia terrorystycznego w regionie, głównie za sprawą tzw. Państwa Islamskiego, które opanowało tereny na pograniczu syryjsko-irackim. Fundamentaliści z PI uważają saudyjską monarchię za skorumpowaną, zaś jednym z ich celów jest zajęcie Mekki
i Medyny, leżących na terenie Królestwa 35.
33
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Powstanie Państwa Islamskiego spowodowało potrzebę stworzenia koalicji
walczącej z salafickimi terrorystami pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. Jednym z jej członków stała się Arabia Saudyjska. Jednak działania Królestwa cały czas były wymierzone w siły podległe prezydentowi Baszarowi alAsadowi, co wynika z chęci osłabienia wpływów Iranu. Stany Zjednoczone
były z kolei nastawione na zniszczenie organizacji o charakterze fundamentalistycznym. Był to kolejny przypadek, kiedy wzajemne cele obydwu stron się
rozmijały36.
Kolejny z punktów wpływających destrukcyjnie na bilateralne relacje jest
związany z irańskim programem nuklearnym. Arabia Saudyjska przyglądała się
z nieufnością prowadzonym negocjacjom. Obawy monarchii były związane
głównie ze zniesieniem sankcji ekonomicznych. Przede wszystkim dostęp do
zachodnich rynków zwiększyłby dochody Iranu, według Saudów dodatkowe
fundusze mogłyby być przeznaczone na wsparcie szyitów na Bliskim Wschodzie, co rozszerzałoby irańskie wpływy w regionie. Dodatkowo zniesienie embarga na eksport ropy naftowej z Iranu sprawiłoby zwiększenie podaży surowca, co pociągnęłoby za sobą obniżkę cen, które i tak są już na bardzo niskim
poziomie, przez co destrukcyjnie oddziałują na budżet Arabii Saudyjskiej. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że gdyby wolny od sankcji ekonomicznych
Iran narzucił Arabii Saudyjskiej wyścig zbrojeń to Królestwo miałoby ogromne
problemy. Byłaby to analogiczna sytuacja do tej z lat 80. XX w. kiedy wyścig
zbrojeń i niskie ceny ropy doprowadziły Związek Radziecki do upadku. Stąd
wszelkie próby porozumienia były postrzegane jako potencjalne niebezpieczeństwo. Ponadto Saudyjczycy zwracali uwagę, że Iran może wejść w posiadanie
broni nuklearnej, nie bacząc na postanowienia przyjętego porozumienia. Choć
oficjalnie Rijad popierał starania amerykańskiej administracji tak naprawdę
czynił wysiłki aby do niego nie dopuścić. Wpływowy saudyjski książę Turki
al-Fajsal oznajmił, że jeśli Iran wejdzie w posiadanie broni jądrowej to Królestwo nie będzie miało innego wyjścia i uczyni to samo 37. Już od dawna media
informują, że Arabia Saudyjska posiada umowę z Pakistanem, dzięki której
może wejść w posiadanie broni atomowej 38. Co więcej, Królestwo posiada w
swoim arsenale rakiety mogące przenosić głowice jądrowe. W połowie 2007
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roku Rijad zakupił nieokreśloną liczbę chińskich rakiet średniego zasięgu
Dongfeng-2139.
Osłabienie relacji saudyjsko-amerykańskich zmusiło Arabię Saudyjską do
prowadzenia bardziej asertywnej polityki w regionie. Rywalizacja z Iranem
sprawiła, że Rijad utracił przewagę strategiczną. Od 2003 roku Teheran sukcesywnie rozszerzał swoje wpływy w państwach bliskowschodnich, poprzez
wspieranie mniejszości szyickich Iran zbudował silną pozycję m. in. w Libanie.
Podobna sytuacja miała miejsce w Jemenie, który w wyniku Arabskiej Wiosny
został zdestabilizowany. Protesty ludności spowodowały, że prezydent Ali Abd
Allah Salih zrzekł się stanowiska. Nie bez znaczenia były mediacje prowadzone przez Radę Współpracy Zatoki. W efekcie Saliha zastąpił popierany przez
Arabię Saudyjską Abd Rabbuh Mansur Hadi. Spokój w Jemenie nie trwał długo, w 2014 roku ofensywę rozpoczęli szyiccy bojownicy z ruchu Huti. Szybko
osiągnęli spore zdobycze terytorialne. Za sukcesem szyitów stał sojusz z byłym
prezydentem. Na początku 2015 roku rząd Jemenu znajdował się na skraju
upadku, szyici zajęli Sanę, zaś prezydent przeniósł swoją siedzibę do Adenu do
którego zmierzali Huti. Sytuacja była bardzo niebezpieczna z punktu widzenia
Arabii Saudyjskiej. Wobec tego Saudyjczycy rozpoczęli operację militarną,
która miała przywrócić legalne władze. Rijad sformułował koalicję międzynarodową. W części militarnej zadeklarowały udział Egipt, Jordania, Maroko,
Senegal oraz Sudan. USA nie zdecydowały się na wsparcie militarne, lecz udostępniały koalicji informacje wywiadowcze a także wyraziły poparcie dla saudyjskiej polityki40.
Mimo poparcia dla interwencji w Jemenie dwustronne relacje pozostawały
chłodne, na co rzutował głównie stosunek do porozumienia nuklearnego. Saudyjczycy oczekiwali w zamian pełne poparcie negocjacji oraz oficjalnych gwarancji bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych. Chcąc złagodzić obawy
arabskich sojuszników, prezydent Obama zaprosił głowy państw Rady Współpracy Zatoki do USA na szczyt w maju 2015 roku (dwa miesiące przed podpisaniem umowy z Iranem). W okresie negocjacji programu nuklearnego relacje
amerykańsko-saudyjskie były na tyle chłodne, że na czele saudyjskiej delegacji
stanął ówczesny następca tronu książę Mohammed bin Najef. Efektem szczytu
było zapewnienie arabskich sojuszników, że Waszyngton będzie współpracował z państwami Rady na rzecz bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, oraz
wspólnie będą się przeciwstawiać destabilizującej roli Iranu. Co więcej, w oficjalnym dokumencie wspomniano o tym, że porozumienie nuklearne z Iranem
leży w interesie całego regionu. Kolejnym elementem, który przeforsowały
Stany Zjednoczone podczas szczytu, było zapewnienie państw arabskich o
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wsparciu dla irackiego rządu w walce z Państwem Islamskim41. Z punktu widzenia Arabii Saudyjskiej szczyt był jej porażką. Wprawdzie USA zapewniły o
swoim zaangażowaniu w regionie i wskazały na Iran jako państwo destabilizujące. Z drugiej strony, Rijad wyraził poparcie dla irackiego rządu, który zdominowany przez szyitów bardzo zbliżył się z Iranem a także oficjalnie potwierdził, słuszność negocjacji nuklearnych z Teheranem.
Kolejnym symptomem chłodnych relacji był fakt niepowitania Baracka
Obamy podczas jego ostatniej podróży do Rijadu na lotnisku przez króla, jak to
jest w zwyczaju, lecz przez gubernatora Rijadu, co było jasnym sygnałem niezadowolenia Królestwa ze stanu dwustronnych relacji. Podczas szczytu omawiano m. in. kwestię budowy systemu obrony przeciwrakietowej w państwach
Rady Współpracy Zatoki, państwa uczestniczące zapowiedziały również intensyfikację wymiany informacji wywiadowczych. Ponadto zapowiedziano przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń wojskowych. Strony kolejny raz wyraziły
poparcie dla porozumienia nuklearnego42.
Osłabienie w ostatnich latach stosunków Królestwa Arabii Saudyjskiej ze
strategicznym partnerem, jakim są Stany Zjednoczone, wymusiły na Rijadzie
rozwijanie relacji z innymi państwami. Naturalną rzeczą było poszukiwanie
poparcia wśród krajów arabskich, lecz Rijad na tym nie poprzestawał. Arabia
Saudyjska postanowiła rozwijać współpracę z Chinami – głównie na płaszczyźnie ekonomicznej, oraz z Rosją, która w wyniku wojny domowej w Syrii
stała się ponownie istotnym graczem na Bliskim Wschodzie. W ostatnich miesiącach urzędowania Obamy doszło do wielu spotkań na wysokim szczeblu
między przywódcami Arabii Saudyjskiej i Rosji. Wydaje się jednak, że saudyjskie zabiegi służyły jedynie zasygnalizowaniu Stanom Zjednoczonym niezadowolenia z polityki Waszyngtonu. Jedynym wymiernym efektem ocieplenia w
relacjach saudyjsko-rosyjskich było wynegocjowanie porozumienia naftowego,
które miało zwiększyć cenę surowca 43.
Kwietniowa wizyta w Arabii Saudyjskiej była czwartą i zarazem ostatnią
podróżą prezydenta Obamy do Królestwa. Wraz z zakończeniem jego kadencji,
naznaczonej chłodnymi relacjami z Arabią Saudyjską, pojawiła się kolejna
41
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niewiadoma związana z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Donald
Trump wielokrotnie wypowiadał się kontrowersyjnie na temat Arabii Saudyjskiej, stąd nie było wiadomo jaki będzie jego stosunek do sojusznika po objęciu
urzędu. Pierwsze posunięcia Trumpa jako prezydenta zostały ciepło przyjęte
przez Rijad. Szczególnie duże nadzieje wiązano z negatywnym stosunkiem
Trumpa do Iranu i porozumienia nuklearnego, które zapowiadał anulować. W
rozmowie telefonicznej Trumpa z królem Salmanem, do której doszło kilka dni
po objęciu przez niego urzędu, obaj przywódcy wskazali potrzebę rygorystycznego egzekwowania umowy z Iranem, a także przeciwdziałania destabilizującej
polityce, prowadzonej przez Teheran w regionie44.
W marcu nowy prezydent przyjął w Białym Domu saudyjskiego ministra
obrony, wpływowego księcia Mohammeda bin Salmana. Spotkanie zostało
określone w Arabii Saudyjskiej jako punkt zwrotny we wzajemnych relacjach45. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Donald Trump w ramach pierwszej
podróży zagranicznej odwiedził właśnie Arabię Saudyjską. Jednym z głównych
punktów umowy było podpisanie porozumienia na sprzedaż uzbrojenia do Królestwa o wartości 110 mld. dol.- w skład kontraktu wchodzą między innymi
czołgi oraz precyzyjne pociski46.
Wnioski
Relacje obu państw od dziesięcioleci wpływają na cały Bliski Wschód. W
przeszłości zdarzało się, że w stosunkach bilateralnych panował chłód, lecz
były to okresy krótkotrwałe. Jednym z nich była prezydentura Baracka Obamy.
Zmiana prezydenta otwiera nową kartę w dwustronnych relacjach. Cele regionalne obu państw są różne. Dla Stanów Zjednoczonych najważniejsza jest walka z terrorystami. Z kolei Arabia Saudyjska obawia się potęgi Iranu, a także
dąży do zminimalizowania wpływów Teheranu w bliskowschodnich państwach.
Zaangażowanie Waszyngtonu w walki z Państwem Islamskim w Iraku doprowadziło w pewnym sensie do zbliżenia USA z Iranem, poza tym porozumienie nuklearne otwierało w przyszłości możliwość ocieplenia relacji. Wydaje
się, że przy obecnej administracji, możliwość polepszenia stosunków Stanów
Zjednoczonych z Teheranem jest wykluczona, choć obecnie nie istnieje ryzyko
44
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anulowania porozumienia nuklearnego. Saudyjskie obawy przed Iranem powodują, że władze Królestwa są zmuszone blisko współpracować ze Stanami
Zjednoczonymi. Z drugiej strony eksploatacja ropy naftowej z łupków sprawiła, że USA nie są już tak mocno zależne od dostaw surowca z regionu Zatoki
Perskiej. Dzięki temu, Stany Zjednoczone mogą zmniejszyć swoją obecność na
Bliskim Wschodzie.
Wydaje się, że Arabia Saudyjska będzie chciała mocniej związać się ze
Stanami Zjednoczonymi, w tym celu władze Królestwa zabiegają o dostawy
sprzętu wojskowego wartego miliardy dolarów. Dzięki kontraktom zbrojeniowym Rijad zwiększy możliwości odstraszania, ale także stanie się dla Stanów
Zjednoczonym znacznie ważniejszym partnerem handlowym niż ma to miejsce
obecnie. Wówczas w interesie Waszyngtonu będzie wspieranie Arabii Saudyjskiej. Przez lata Stany Zjednoczone były uzależnione od saudyjskiej ropy naftowej. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, to Rijad jest zależny
od Waszyngtonu. Dopóki Iran stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Królestwa, tak długo Saudyjczycy będą dążyć do pogłębiania dwustronnych relacji.
Zatem należy uznać, że polityka Teheranu ma doniosły wpływ na sojusz amerykańsko-saudyjski. Jednak nie należy rozważać bilateralnych stosunków jedynie przez pryzmat Iranu. USA potrzebują pomocy Arabii Saudyjskiej na polu
walki z terroryzmem, a także dla legitymizacji swojej obecności w regionie.
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III. ANALIZY I KOMENTARZE /
ANALYSES AND COMMENTS
„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
2017, nr 1(8)
Daniel S. Zbyt ek
Australia
ŚWIAT W OBLICZU NARASTAJĄCEGO KONFLIKTU
NA MORZU POŁUDNIOWO-CHIŃSKIM
Z dala od dramatycznych wydarzeń na Bliskim Wschodzie, narastających napięć społecznych spowodowanych przez masową imigrację z Bliskiego Wschodu i
Afryki do Unii Europejskiej, na Dalekim Wschodzie stoimy w obliczu znacznie
bardziej niebezpiecznego problemu: zaostrzającego się konfliktu mogącego doprowadzić do zbrojnego starcia Chin z koalicją państw zagrożonych imperialnymi
ambicjami Pekinu. Przedmiotem sporu jest akwen Morza Południowochińskiego
oraz znajdujące się tam dwa archipelagi, nie tyle wysp, a w większości piaszczysto-koralowych łach, które pojawiają się na powierzchni wody tylko w warunkach
korzystnych wiatrów. W ostatnich latach kilka z tych łach zostało zamienionych w
wyspy dzięki nawiezieniu tysięcy ton piasku i gruzu, aby umożliwić zbudowanie
na nich lotnisk, baz marynarki wojennej i innych instalacji wojskowych. Stronami
konfliktu są z jednej strony Chiny, a z drugiej państwa Azji PołudniowoWschodniej, Japonia, Tajwan oraz wspierające je Stany Zjednoczone.
Morze Południowochińskie oddziela kraje kontynentalnej Azji: Chin na północy, Wietnamu i Malezji na zachodzie oraz od wyspiarskich państw: Tajwanu,
Indonezji, obszaru Malezji na wyspie Borneo, Sułtanatu Brunei oraz od wschodu
granicę morza stanowi rozległy archipelag wysp wchodzących w skład Filipin.
Jednostronna decyzja Chin o zawłaszczeniu akwenu Morza Południowochińskiego (ponad 80% jego powierzchni) zagraża suwerenności i ekonomii
państw nadbrzeżnych, ale także interesom gospodarczym państw dla których
Morze Południowochińskie stanowi główny szlak transportowy ich handlu zagranicznego – przede wszystkim Japonii, Korei Południowej oraz w mniejszym
stopniu Rosji, ze względu na niewielki potencjał ekonomiczny terenów tego
kraju na Dalekim Wschodzie. Inne państwa regionu nie położone bezpośrednio
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nad wodami morza: Australia i Nowa Zelandia, ale także pozostałe państwa
świata zaniepokojone są skutkami zaostrzania się konfliktu dla ich relacji handlowych. Chiny, Japonia, Korea Południowa, Wietnam, Indonezja, to dziś poważni partnerzy ekonomiczni i destabilizacja polityczna regionu Morza Południowochińskiego oznaczałaby kryzys ekonomiczny gospodarki globalnej.
Ponad połowa całej floty światowej przemieszcza się poprzez Morze Południowochińskie, w tym jedna trzecia globalnych przewozów ropy naftowej (ok.
14 mln baryłek ropy dziennie, dane za rok 2011) i ponad połowa dostaw gazu
ziemnego. Skala przewozów narasta od wielu lat, stymulowana przez dynamiczny wzrost gospodarczy Chin, Korei Południowej i Japonii, pozbawionych
istotnych ekonomicznie własnych zasobów surowców: węglowodorów, rud
metali i o ograniczonej podaży żywności, niepokrywającej wzrastających, dzięki większej zamożności (a także wzrostu liczby mieszkańców), potrzeb ludności tych krajów. Znaczenie ekonomiczne tego handlu jest znacznie większe, niż
oceniane, jako stosunkowo niewielkie, zasoby węglowodorów (ropy i gazu)
znajdujące się pod dnem Morza Południowochińskiego.
Tabela 1. Zasoby ropy naftowej w głównych regionach świata w porównaniu
do zasobów pod dnem Morza Południowo- Chińskiego i Europy

Źródło: South China Sea,
<http://www.marcon.com/marcon2c.cfm?SectionGroupsID=51&PageID=447>
(01.06.2017), EIA, US Energy Information Administration, Washington DC, 2016
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Zasoby surowcowe pod dnem Morza Południowochińskiego nie są niewątpliwie na tyle istotne, aby uzasadniały podjęte przez Chiny ryzyko konfliktu
zbrojnego na skalę światową. Blokada chińskich portów, nawet przez krótki
okres czasu, oznaczałaby totalny chaos dla tego kraju m.in. wstrzymanie produkcji przemysłowej i brak dostaw żywności.
Chiny formalnie powołują się na racje historyczne, sięgające pierwszej połowy XVI wieku, gdy to flota olbrzymich dżonek dowodzonych przez admirała
Zheng He (załogi składały się z doświadczonych żeglarzy z Filipin i Malajów,
potomków ludności, która skolonizowała wyspy pacyficzne od Tajwanu po Nową Zelandię oraz Madagaskar) odwiedziła szereg krajów Azji PołudniowoWschodniej i Południowej, składając im w darze chińskie wyroby i otrzymując w
zamian miejscowe. W Keralii (Indie Południowe) w pałacu władcy Triwandrum
do dziś można obejrzeć dar admirała: bogato rzeźbione krzesło, nigdy nieużywane – nikt w tym kraju nie siada na krzesła. W zamian admirał otrzymał worek
pieprzu i belę płótna bawełnianego, ocenione przez ówczesnych i współczesnych
Chińczyków, jako trybut lenny Keralii w stosunku do cesarza, mający świadczyć
o ich podporządkowaniu się władzy Pekinu. Są to absurdalne dowody historyczne, niestety traktowane z całą powagą przez współczesnych władców Chin.
W przypadku Morza Południowochińskiego admirał Zheng He nie odwiedził
ani Wysp Paracelskich ani Wysp Spratly, doświadczeni żeglarze malajscy poprowadzili statki admirała z dala od tych niebezpiecznych dla żeglugi łach piasku.
Pojawiły się one po raz pierwszy, jako chińskie roszczenie terytorialne na mapach
sporządzonych w 1947 roku, gdy to zafascynowany nazistowską ideą „lebensraum” („przestrzeni życiowej”), ówczesny nacjonalistyczny przywódca Chin,
Czang Kai Szek sporządził mapę „Wielkich Chin” obejmujących nie tylko Morze
Południowochińskie, ale także i tereny, które kiedykolwiek – nawet przez niewiele
lat – znajdowały się o obrębie państwa chińskiego, mimo że najczęściej władcami
Państwa Środka byli wówczas najeźdźcy mongolscy, tybetańscy czy mandżurscy.
Tę ideę (i mapę roszczeń terytorialnych) przejęli z kolei komuniści Mao Zedonga i
jego następcy – powoływano się przy tej okazji na koncepcję pierwszego prezydenta Chin Sun Yat Sena (prezydenta po obaleniu ostatniego cesarza, od 1 stycznia
1912 r. do 10 marca 1912 r.) o istnieniu pięciu narodów chińskich, do których zaliczono nie tylko Han, (czyli etnicznych Chińczyków) dominujących pod względem
liczby ludności, ale także Mongołów, Tybetańczyków, Mandżurów i Ujgurów. Sun
Yat Sen chciał zjednoczyć te ludy zagrożonych agresją imperialnych ambicji państw europejskich i Japonii. Dziś imperialne ambicje są domeną Pekinu.
W styczniu 2013 ówczesny prezydent Filipin, Benigno Aquino złożył skargę
do Trybunału Arbitrażowego przy Stałym Sądzie Arbitrażowym w Hadze na działania Chin na akwenie stanowiącym wody strefy ekonomicznej tego kraju. W lipcu
2016 Trybunał wydal orzeczenie, że Chiny nie maja jakichkolwiek praw histo-
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rycznych do wód morza ani jego podwodnych zasobów i bezprawnie naruszają
suwerenne prawa Filipin. Chiny odrzuciły orzeczenie Trybunału określając je, jako
nielegalne i nieważne. Pekin stwierdził też, że Trybunał jest niekompetentny zawodowo i jego orzeczenie tylko zwiększa ryzyko konfliktu lub nawet konfrontacji.
Orzecznictwo Sądu oparte jest na uznaniu zasady prawa międzynarodowego, że prawa do 12-milowej strefy wód terytorialnych oraz 200-milowej strefy
ekonomicznej mają tylko kraje nadmorskie oraz zamieszkałe wyspy.
Lekceważenie przez Chiny uznanych zasad prawa międzynarodowego i interesów ekonomicznych innych państw przejawia się obecnie w nasilaniu połowów ryb, skorupiaków, eksploatacji koralowców nie tylko na terenie otwartego Morza, ale nawet na wodach terytorialnych Filipin, Malezji i Brunei. Eksploatacja ma charakter rabunkowy i już spowodowała istotne zmiany w lokalnej florze i faunie. Niemal każdego dnia dochodzi do starć miejscowych rybaków z Chińczykami, wspieranymi przez marynarkę wojenną (źródło: TV Bandila, Manila, maj 2017). Budowa nowych 7 wysp na koralowo-piaskowych
rafach: Gaven, Hughes, Johnson Sputh, Cuarteron i Fierry Cross, Mischieff,
Subi jest obecnie daleko zawansowana. Na zbudowanych w latach ubiegłych
pięciu wyspach powstały instalacje militarne i lotniska, gdzie stacjonuje 24
samolotów myśliwsko-bombowych typu Su-27SK (import z Rosji) i J-11 (chińska produkcja) oraz stacje radarowe dalekiego zasięgu. W listopadzie 2016
Chiny rozpoczęły budowę pływającej elektrowni atomowej, która ma zaopatrywać w prąd elektryczny instalacje wojskowe na sztucznych wyspach.
Chiny w ciągu ostatnich lat wielokrotnie zwiększyły nakłady na zbrojenia,
znacznie powyżej poziomu wydatków militarnych państw regionu (zob. wykres)

Źródło: SIPRI, Sztokholm, 2017
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Chiny zwodowały w marcu 2017 roku swój pierwszy lotniskowiec, który
ma wejść do służby w 2020 zastępując zmodernizowany, kilkunastoletni były
rosyjski lotniskowiec „Liaoning”. Kolejne dwa znajdują się jeszcze w stoczni w
fazie prefabrykacji.
Chin podjęły decyzję zakupu 48 najnowocześniejszych rosyjskich samolotów myśliwskich Su-35. Budowane są również myśliwce własnej konstrukcji
typu J-20 i J-31, ale wyposażone w silniki i awionikę rosyjską lub ukraińską.
Mapa roszczeń terytorialnych Chin na Morzu Południowochińskim (gruba
przerywana linia) oraz zasięg wód strefy ekonomicznej państw nadbrzeżnych z
wyłączeniem Wietnamu i Filipin na akwenie otwartego Morza (brak wzajemnych ustaleń).

Źródło: Michael Wesley, The Indo-Pacific as a Strategic System, Australian Centre
for Defense and Strategic studies, Sydney, 2017
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Chiny zajmują obecnie drugie miejsce w świecie pod względem wydatków
wojskowych – prawie trzy razy mniej niż Stany Zjednoczone, ale też trzy razy
więcej niż trzecia na liście Rosja (zob. poniższa tabela)
Spending
($ Bn.)
World total
1,686
United States
611.2
215.7
China
69.2
Russia
63.7
Saudi Arabia
55.9
India
55.7
France
United Kingdom 48.3
46.1
Japan
Germany
41.1
36.8
South Korea

Rank Country

% of GDP

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

2.2
3.3
1.9
5.3
10
2.5
2.3
1.9
1.0
1.2
2.7

Źródło: Stockholm International Peace Research Institute 2017 Fact Sheet (for
2016), SIPRI Military Expenditure Database

Chiny zbroją się jak widać z powyższych wykresów i tabel na olbrzymią
skalę. Żadne z państw regionu, uwzględniając nawet Japonię czy Rosję nie
stanowią zagrożenia – reprezentują znacznie mniejszy potencjał ekonomiczny i
demograficzny. Stany Zjednoczone, szczególnie w trakcie prezydentury Baracka Obamy, mimo oficjalne deklarowanego „zwrotu ku Azji („Asia Pivot”),
znacznie zmniejszyły polityczne zaangażowanie w regionie, oficjalnie deklarując, iż współpraca gospodarcza umożliwi rozwój wzajemnie korzystnych, pokojowych relacji. Brak reakcji Waszyngtonu na agresywne poczynania Chin na
Morzu Południowochińskim spowodowały, że poszczególne państwa nadbrzeżne podjęły zróżnicowane działania polityczne. Obecny prezydent Filipin,
Rodrigo Duterte stwierdził, że jego kraj nie ma możliwości przeciwstawić się
samodzielnie poczynaniom Pekinu. Prezydent Chin Xi Jinping zapewnił swego
filipińskiego odpowiednika w trakcie jego interwencyjnej wizyty w Pekinie w
marcu br., że instalacje chińskie na sztucznych wyspach (120 mil od stolicy
Filipin, Manili) mają charakter pokojowy. Filipiny to kraj znajdujący się w
trudnej sytuacji ekonomicznej, ma słabo uzbrojone siły zbrojne, który dodatkowo, na własne życzenie, zaognił relacje ze Stanami Zjednoczonymi w pokazie niezależności politycznej. Sytuacja uległa pogorszeniu od końca maja 2017
roku, wywołana zbrojnym powstaniem muzułmańskim pod flagą państwa islamskiego na Mindanao. Niespodziewanie dla Manili, pojawili się na tej wy-
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spie bojownicy ISIS: Saudyjczycy, Tunezyjczycy, Czeczeni i inni obcokrajowcy, dobrze uzbrojeni i wyposażeni w najnowsze środki komunikacji. Zbieg
okoliczności jest zbyt znamienny, Filipiny nie są w centrum polityki światowej,
tylko regionalnej: Azji Południowo-Wschodniej.
Indonezja, potencjalnie najpoważniejszy przeciwnik Chin w regionie (ludność: 260 mln – Filipiny ponad 100 mln, Chiny, Indie po 1,3 mld), to największy kraj islamski, gdzie fundamentaliści muzułmańscy stanowią poważne zagrożenie wewnętrznego ładu. Islamscy fundamentaliści prowadzą od kilku lat
działania zbrojne przeciwko instytucjom państwowym i armii, w tym przeprowadzając ataki terrorystyczne, – ale na terenie Indonezji – ich udział w innych
krajach, w tym na pobliskich Filipinach, nie został zanotowany.
Wietnam i Malezja leżą poza głównym obszarem konfliktu i nie wyrażały
zainteresowania wspólnymi działaniami w ramach ASEAN.
Odmienne jest stanowisko Japonii, Korei i Australii. Nastąpiła znaczna intensyfikacja kontaktów dyplomatycznych i militarnych między tymi państwami. Dla Japonii i Korei blokada Morza Południowochińskiego oznacza katastrofę gospodarczą. Australia jest żywotnie zainteresowana dobrymi relacjami z
Chinami, które są jej najważniejszym rynkiem eksportowym (ponad 30% całego eksportu), przede wszystkim rud metali (w tym uranu), gazu i żywności,
niemniej jednak budowa lotnisk na Morzu Południowochińskim o połowę skraca czas przelotu samolotów z Chin do kraju kangurów. Australia licząca 7,5
mln kilometrów kwadratowych (dla porównania Unia Europejska liczy 4,4 mln
km kw. i ma 440 mln mieszkańców (bez Wielkiej Brytanii)), zamieszkała jest
tylko przez 24 miliony ludzi. Niepokój Canberry jest uzasadniony. Dwa lata
temu w trakcie kurtuazyjnej wizyty w Sydney chińskiego lotniskowca, konsul
generalny ChRL stwierdził, że chiński okręt nie był pierwszym w Australii –
pierwszy był wspomniany powyżej Admirał Zheng He w XVI wieku, na sto lat
przed Holendrami czy dwieście przed Anglikami. Nie ma, więc wątpliwości,
kto był pierwszy i kto ma najwięcej praw do Australii. Oczywiście Aborygenów, zamieszkujących Australię od ponad 50 tysięcy lat (najstarsza ludzka społeczność bez kontaktów zewnętrznych, do początków XVII wieku) nikt o zdanie nie pytał.
Chiny podjęły na Morzu Południowochińskim niebezpieczną dla świata
agresywną imperialną grę, która świadczy, że sytuacja społeczna Państwa
Środka zagraża władzy obecnej elicie politycznej, która ekstrapoluje wewnętrzne napięcia poza własne terytorium.
Mamy podstawy do poważnego niepokoju.
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IV. RECENZJE / REVIEWS
„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
2017, nr 1(8)
Piot r Sobol-Kołod ziejczyk
Polska
Marek Zielinski
Niemcy
MARIAN LUTOSTAŃSKI, PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. STUDIUM PROBLEMÓW
TEORETYCZNYCH, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, TORUŃ
2015, SS. 257
Cel recenzowanej książki jest niewątpliwie ambitny. Zdaniem autora ma
ona być bowiem „monografią naukową”, która „obejmuje podstawowe spektrum problemów teoretycznych i wątków pozostających w kontekście do nadrzędnego interesu narodowego wyrażającego się w różnych formach ochrony
oraz obrony bezpieczeństwa narodu i państwa” (s. 9). Pomijając to, że powyższe zdanie jest niezgodne z gramatyką języka polskiego trzeba wyraźnie podkreślić, że cel przyświecający Marianowi Lutostańskiemu nie został zrealizowany.
Wprawdzie autor wie o tym, że pojęcie bezpieczeństwa jest wieloaspektowe i z tego powodu jest trudne do analizy, to nie wyciąga on z tego wniosków
(s. 15). Na pochwałę zasługuje jednak sformułowanie przez niego zarówno
ogólnych, jak i szczegółowych problemów badawczych (ss. 19–21). Pisząc
natomiast o celach poznawczych i praktycznych (ss. 23–25) M. Lutostański nie
ma zapewne pojęcia o tym, że wyrażenie „zaprezentowanie aspektów nauki
ważnych dla rozwoju teorii bezpieczeństwa” nosi znamiona bełkotu (s. 23).
Stawiając z kolei hipotezy badawcze autor czyni nadzwyczaj dziwny podział na
hipotezy w formie opisowej i przyczynowo-skutkowej (te ostatnie nazywając
klasycznymi – s. 25). Oprócz tego w warstwie metodologicznej nie jest potrzebne wymienienie trzynastu stosowanych metod badawczych (ss. 28–30).
Tym bardziej, że mówiąc o niektórych z nich autor się po prostu myli. Metoda
dedukcji nie służy przecież do określenia kryteriów i wskaźników, które są
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uwzględniane przy doborze organów właściwych dla przyjmowania norm
prawnych i organizacyjnych w związku z bezpieczeństwem narodu i państwa
(s. 29). Metoda dedukcji ma to do siebie, że służy ona do wyprowadzania
prawdziwych wniosków z koniunkcji prawdziwych przesłanek. Podobnie metoda komunikacji nie jest stosowana „przy wykorzystaniu techniki indywidualnego zapytania do gospodarza aktu prawnego” (s. 30). Jej zastosowania wydają
się być szersze. I jest to jasne, gdy spojrzy się na historię pojęcia „komunikacji”
w ewolucji ludzkiej myśli1.
Dociekając o nauce nie jest jasne, z jakiego powodu M. Lutostański przytacza klasyfikację dziedzin nauki i techniki według Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ss. 245–250 i 251–253). Takie uwagi nie są potrzebne, ponieważ fakty
instytucjonalne nie przesądzają o tym, czym jest nauka. Prezentując natomiast
poglądy wybranych autorów na temat rozumienia tego terminu (ss. 38–40) autor odwołuje się wyłącznie do kognitywnego ujęcia pojęcia „nauki”. Zapomina
on przy tym, że bywają też inne podejścia 2. W ujęciu M. Lutostańskiego nie
jest również wiadome, czym jest istota nauki i jakie są jej cele (ss. 40–44). Nie
wystarczy bowiem odwoływać się do Kartezjusza lub Augusta Comte’a i
twierdzić, że dążenia intelektualne służyć mają zaspokojeniu potrzeb praktycznych. Z kolei wykład na temat metodologii w nauce (ss. 44–48) jest niepotrzebny. Nie trzeba ukończyć studiów wyższych, żeby wiedzieć to, że np. metodologia nauk dzieli się na ogólną i szczegółową (s. 45). Oprócz tego omówienie klasyfikacji nauk (ss. 48–56) jest mylące, ponieważ M. Lutostański miesza
wątek historyczny z wątkiem przedmiotowym (ss. 54-56). W tym kontekście
nie wydają się być potrzebne rozważania o naukach o bezpieczeństwie i naukach o obronności (ss. 59-70), gdyż są one zwyczajnie banalne. Nic nie wnosi
do tego uwaga autora, że „nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o obronności (...)
przynależą do grupy nauk, którym dane jest być zawsze młodymi” (s. 70). Z
tego powodu nie jest także jasne kryterium na podstawie, którego M. Lutostański dokonał podziału nauk o bezpieczeństwie (ss. 75-76), ponieważ podział ten
jest po prostu arbitralny. Można przecież rozsądnie zakładać, że oprócz np.
„nauk o bezpieczeństwie ekonomicznym” (s. 75) można wyróżnić nauki o bezpieczeństwie psychologicznym. Tego jednak autor nie czyni.
Gdy mówi się o pojęciu „bezpieczeństwa” w nauce (ss. 80-96) nie wystarczy cytować znanych autorów i powszechnie dostępnych słowników. Trzeba
bowiem wykazać, że pojęcie „bezpieczeństwa” jest faktycznie ważnym problemem badawczym. W związku z tym zupełnie niejasne jawi się omówienie
przez autora kwestii bezpieczeństwa w naukach prawnych (ss. 94-96). Wymie-

1

Patrz np. B. L. J. Ka cz m ar ek, Mózg, język, zachowanie, Lublin 1998, ss. 5-29.
Tytułem przykładu K. Jodk owski , Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe, Lublin 1990, ss. 85-116, 455-511.
2
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nia on jedynie przez wyliczenie funkcje państwa wpływające na stan i jakość
bezpieczeństwa (s. 95). Nie wyprowadza z tego jednak żadnych wniosków.
Z punktu widzenia celów postawionych w recenzowanej książce nie jest
wiadome, dlaczego M. Lutostański podejmuje wątek państwa i narodu w nauce
(ss. 96-116), skupiając się przy tym niemal wyłącznie na historycznych opowieściach na temat wymienionych wyżej pojęć. Równie niejasne są wybiórcze
uwagi autora dotyczące terminologicznych problemów w teorii bezpieczeństwa
narodu i państwa (ss. 117-155). M. Lutostański nie wie zapewne, że problem
bezpieczeństwa nie jest problemem semantycznym, czyli znaczeniowym (s.
138). Jest to zwyczajnie problem rzeczowy.
Mówiąc o podstawowych determinantach organizacji bezpieczeństwa narodowego (ss. 156-216) autor prowadzi banalne wywody. Dokonując podziału
czynników warunkujących bezpieczeństwo narodu i państwa M. Lutostański
znów posługuje się tylko wyliczeniem (s. 157). Ponadto omawiając percepcyjne problemy podejmowania decyzji przy organizacji bezpieczeństwa (ss. 161164) autor zdaje się zapominać, że podejmowanie decyzji jest przede wszystkim aktem poznawczym, a tym samym psychologicznym. W ujęciu M. Lutostańskiego nie jest również zrozumiała typologia i przyczyny powstawania zagrożeń (ss. 180-84). Wydaje się po prostu, że autor nie wie, iż zagrożenie wiąże
się przede wszystkim z poczuciem braku jakkolwiek rozumianego bezpieczeństwa. W związku z tym nie zrozumiały jest podział zagrożeń na militarne i
niemilitarne (s. 191). Ujęcie to jest zbyt ogólne i w celu rzetelności badawczej
należałoby omówić, które czynniki stanowią zagrożenia niemilitarne, a które są
zagrożeniami militarnymi.
Trudno zrozumieć, dlaczego jeden z wątków swojej pracy M. Lutostański
poświęca Federacji Rosyjskiej pytając o to, czy jest ona partnerem gospodarczym dla Rzeczypospolitej Polskiej, czy raczej źródłem zagrożeń bezpieczeństwa (ss. 203-206). Przecież w związku z celami postawionymi we wstępie
książki (s. 14) nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenia nie mają również uwagi
autora na temat konstrukcji architektury bezpieczeństwa narodowego (ss. 207214). Jest tak, dlatego że M. Lutostański żadnej architektury nie konstruuje.
Przywołuje on wyłącznie poglądy wybranych autorów na temat strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa (ss. 208-209).
Podsumowując wypada pomyśleć o tym, dlaczego powstała recenzowana
pozycja. Nie jest ona wszakże wykładem o metodologii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest ona również refleksją na temat rzeczywistych problemów związanych z bezpieczeństwem naszego państwa.
Trzeba jednak podkreślić, że erudycyjność autora pozwala mieć nadzieję na to,
że kolejne wydanie książki zostanie odpowiednio poprawione i przemyślane.
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„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
2017, nr 1(8)
B eata B elica
Polska
ILAN PAPPÉ, CZYSTKI ETNICZNE W PALESTYNIE (PRZEKŁ. ANNA
SAK), INSTYTUT WYDAWNICZY KSIĄŻKA I PRASA, WARSZAWA
2017, SS. 366
Publikacja Ilana Pappé stanowi unikalne na polskim rynku wydawniczym
opracowanie dotyczące genezy oraz początków konfliktu bliskowschodniego.
Pojawienie się tej pozycji na polskim rynku rzuca zupełnie nowe światło na
problematykę konfliktu pomiędzy Żydami a Palestyńczykami i znakomicie
wypełnia lukę, która z biegiem lat utrwaliła obraz sporu w polskiej literaturze
na przedmiotowy temat.
Ilan Pappé (ur. 1954 r.) jest izraelskim historykiem, profesorem w Instytucie Arabistyki i Studiów nad Islamem Uniwersytetu w Exeter; na niniejszym
uniwersytecie pełni także funkcję Dyrektora Centrum Studiów Etnopolitycznych oraz Dyrektora Centrum Studiów nad Palestyną. Ilan Pappé posiada w
swoim dorobku liczne publikacje dotyczące zarówno Izraela, jak i konfliktu
bliskowschodniego, jednak recenzowana publikacja stanowi dopiero drugą
książkę tego Autora przetłumaczoną na język polski (pierwsza, Współczesny
Bliski Wschód, ukazała się w 2013 r. nakładem Wydawnictwa Książka i Wiedza). Monografia w języku polskim ukazała się ponad dekadę po swojej premierze w Wielkiej Brytanii, w 2006 roku.
Publikacja Czystki etniczne w Palestynie została podzielona na 12 rozdziałów, podzielonych chronologicznie, zaś wewnątrz rozdziałów – wedle kryterium tematycznego. Ponadto każdy z rozdziałów opatrzony jest śródtytułami,
które ułatwiają czytelnikowi nawigację po książce. Dzięki temu możliwe jest
zapoznanie się z wybranym problemem, bez konieczności zaznajamiania się z
całością treści recenzowanej monografii. Dodatkowo ułatwia to umieszczony
na końcu książki „Indeks nazwisk”. W tym miejscu umieszczono również najważniejsze daty związane z narodzinami konfliktu i czystkami etnicznymi,
aż do końca 1948 roku. Wartością dodaną są także zamieszczone w monografii
mapy, dzięki którym można zlokalizować opisywane miejscowości i prześledzić ruchy wojsk żydowskich w trakcie opisywanych wydarzeń.
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Publikacja pozwala spojrzeć na problem czystek etnicznych w geograficznej Palestynie w sposób bardzo szeroki, uwzględniający wszystkie aspekty
problemu. Na uwagę zasługuje krótkie motto, zamieszczone na początku każdego rozdziału. Zamieszczone cytaty są zazwyczaj fragmentami dokumentów,
dotyczących nie tylko Izraela, ale również m. in. działań wojskowych podczas
wojen w byłej Jugosławii. Analogia sytuacji w obu sytuacjach zmusza czytelnika do refleksji.
W swojej monografii Autor wyszedł od zdefiniowania pojęcia czystki etnicznej, następnie opisał przygotowania Żydów do organizacji swojego przyszłego życia w Ziemi Świętej, by płynnie przejść do clou swojej publikacji. Ilan
Pappé w sposób metodyczny podszedł do problemu czystek etnicznych; docierając do dokumentów, w tym m. in. do akt z archiwum Hagany, opisujących
działania żydowskich wojsk oraz wydawane przez dowódców rozkazy. Na tej
podstawie – oraz na podstawie wspomnień żyjących świadków tych wydarzeń
– zrekonstruował sposób dokonywania czystek etnicznych na obszarze Palestyny. Proces dochodzenia do dokonania czystek i wzmocnienia pozycji ludności
żydowskiej w Palestynie opisują rozdziały I-III; natomiast rozdziały IV-VIII
zawierają szczegółowy opis „dzień po dniu” działań wojsk żydowskich
w wybranych miastach i wsiach Palestyny oraz okrucieństw podejmowanych
przez Żydów wobec palestyńskich Arabów. Rozdziały IX i X dotyczą procesu
zacierania przez Izrael pamięci o opisanych w książce wydarzeniach. Ostatnie
dwa rozdziały recenzowanej publikacji opisują zaś czasy współczesne i najnowszą politykę izraelską dotyczącą prawa Palestyńczyków do powrotu oraz
proces pokojowy w konflikcie bliskowschodnim.
Należy jednak wskazać również na mankamenty owej monografii. Przede
wszystkim uwagę przykuwają błędy językowe, których nie brak w całej publikacji. Błędy te wynikać mogą z pracy translatorskiej, bowiem dotyczą one w
głównej mierze nieścisłości logicznych w budowie zdań (s. 80) czy stosowania
formy pierwszoosobowej, niewłaściwej dla publikacji naukowych w języku
polskim (s. 191). Ponadto należy zwrócić uwagę na brak przypisów przy części
cytowań. W niektórych przypadkach nie mają one większego znaczenia
dla wartości naukowej tekstu: fragmenty, w których nie podano źródła, dotyczą
na przykład umieszczenia w tekście fragmentu poezji arabskiej (s. 106, 264),
jednak w innych przypadkach uniemożliwiają zapoznanie się z przywołanym
cytowaniem, mającym istotne znaczenie dla problematyki opisanej
w publikacji, na przykład w przypadku opisu morderstw we wsi Tantura, przywoływanych przez oficera żydowskiego (s. 192), bądź w przypadku opisu rabunków we wsi Munajar (s. 230). Nieznane dotąd polskiemu czytelnikowi źródła: relacje świadków, akta i dokumenty są nad wyraz interesujące i wywołują
pożądaną z punktu widzenia naukowców ciekawość poznawczą. Brak szczegółowego opisu bibliograficznego znacznie utrudnia dotarcie do cytowanych
przez Ilana Papeé dokumentów, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożli-
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wia. Tym bardziej pożądany jest szczegółowy opis bibliograficzny każdego
cytatu.
Przywołane braki nie ujmują jednak wartości publikacji, która na polskim
rynku wydawniczym wydaje się być jedyną, bądź jedną z bardzo niewielu, opisujących problematykę czystek etnicznych w Palestynie. Szczegółowe dane
zebrane przez Autora zasługują na uznanie; dokonał On bowiem szczegółowej
rekonstrukcji czystek etnicznych, które nastąpiły blisko 70 lat temu, przed powstaniem Państwa Izrael. Na uznanie zasługuje również wpisanie podejmowanej problematyki w kontekst międzynarodowy, dzięki czemu nawet początkujący adept nauki uzyskuje całościowy obraz sytuacji w powojennej
(po II wojnie światowej) Palestynie, poznaje genezę powstawania sił zbrojnych
Izraela, kształtowania się państwowości żydowskiej, a także międzynarodowe
działania na rzecz zapobieżenia (?) czystkom etnicznym w Palestynie.
Interesujących, nieopisywanych dotychczas w polskiej literaturze wątków
jest znacznie więcej. Pozostaje mieć nadzieję, że polski rynek wydawniczy w
niedalekiej przyszłości wzbogaci się o przekłady kolejnych dzieł Ilana Pappé.
Wszystkie opisane w niniejszej recenzji kwestie, mimo wykazanych mankamentów, czynią publikację Ilana Pappé ze wszech miar godną polecenia, zarówno początkującym adeptom nauki, jak osobom parającym się od dawna
pracą naukową.
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TEORIĄ A PRAKTYKĄ, ELIPSA DOM WYDAWNICZY, WARSZAWA
2015, SS. 164
Wydana w 2015 r. monografia Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką autorstwa dra hab. Pawła Soroki podejmuje niezwykle istotną
problematykę bezpieczeństwa energetycznego. Ten wymiar bezpieczeństwa
jest bardzo ważny zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej, ponieważ utylitarnym efektem podejmowania w badaniach zagadnień związanych
z bezpieczeństwem energetycznym jest zapewnienie „stanu gospodarki
umożliwiającego pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania
odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie
uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”, zgodnie z
treścią art. 3, ust. 16 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Publikacja składa się ze Wstępu, pięciu Rozdziałów oraz Zakończenia, co
oznacza, że jej konstrukcja jest typowa dla tego typu prac. We Wstępie autor
przedstawił swoje motywacje stanowiące przyczynę podjęcia tego typu tematyki,
wynikające ze stosunkowo niewielkiej liczby publikacji naukowych traktujących
o bezpieczeństwie energetycznym, aczkolwiek – jak sam zaznaczył – systematycznie rosnącej. We Wstępie przedstawiony został również cel badawczy i
nakreślony obszar badawczy pracy, a także omówiona została jej struktura.
Jeśli chodzi o właściwą część monografii, w Rozdziale 1, zatytułowanym
Badania nad bezpieczeństwem energetycznym w Polsce i zagranicą, Paweł
Soroka przedstawił stan badań oraz główne nurty i podejścia badacze w
zakresie bezpieczeństwa energetycznego, omawiając poglądy i osiągnięcia polskich naukowców na tle dokonań zagranicznych przedstawicieli tej
(sub)dyscypliny. W rozdziale nie zabrakło również wprowadzenia pojęciowego
do problematyki bezpieczeństwa energetycznego.
Rozdział 2, Istota, składniki i środowisko bezpieczeństwa energetycznego,
został poświęcony na przybliżenie czytelnikom istoty i składników bezpieczeństwa energetycznego, a także na analizę jego środowiska bezpieczeństwa,
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zgodnie z popularną w naukach o bezpieczeństwie metodą analizy o tej samej
nazwie, której naukowiec dokonał skupiając się na wyzwaniach i zagrożeniach.
W Rozdziale 2 przedstawił on również podmioty bezpieczeństwa energetycznego oraz omówił uwarunkowania konfliktów i kryzysów energetycznych.
W Rozdziale 3, Projektowanie strategii bezpieczeństwa energetycznego
jako istotny element strategii bezpieczeństwa narodowego, Paweł Soroka
przybliżył i scharakteryzował specyfikę tytułowego projektowania strategii
bezpieczeństwa energetycznego. Autor omówił również rodzime akty prawne i
dokumenty podmiotów odpowiedzialnych za tę sferę bezpieczeństwa, a także
ogólne i szczegółowe cele przyjmowane w strategiach bezpieczeństwa
narodowego, które związane są z energetyką.
Rozdział 4 został poświęcony na omówienie Sfery realizacyjnej strategii
bezpieczeństwa energetycznego. Naukowiec przedstawił w nim działania, które
państwa stosują celem zapewnienia stabilnego funkcjonowania swoich systemów
energetycznych. Szeroko omówione zostały także różnego rodzaju sposoby i
metody stosowane przy zabezpieczaniu nieprzerwanego zasilania poszczególnych podsektorów energetycznych w nośniki energii. W Rozdziale 4 autor
uwzględnił również działania organów odpowiedzialnych za zarządzanie
kryzysowe oraz ich aktywność w sytuacjach, w których występuje zagrożenie
bezpieczeństwa energetycznego.
W Rozdziale 5 – zgodnie z jego tytułem – Paweł Soroka przeanalizował
Sposoby i instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego wypracowane i stosowane przez Unię Europejską. Przedstawił w nim podstawy prawne
i programowe unijnej polityki energetycznej, a także opisał wspólny rynek energetyczny. Nie zabrakło miejsca dla omówienia spraw związanych z efektywnością energetyczną oraz przybliżenia celów polityki energetyczno-klimatycznej
Unii Europejskiej.
Natomiast w Zakończeniu badacz podsumował treść publikacji, a także
wskazał wyzwania stojące przed naukowcami podejmującymi w swoich badaniach problematykę bezpieczeństwa energetycznego oraz nakreślił kierunki
dalszych badań, które są niezbędne dla kompleksowego zrozumienia i możliwie
najefektywniejszego wykorzystania osiągnięć teoretycznych w praktyce
bezpieczeństwa energetycznego.
Podsumowując treść monografii należy stwierdzić, że niewątpliwą jej
wartość stanowi poparcie szeroko omówionych zagadnień teoretycznych licznymi przykładami funkcjonującymi w poszczególnych państwach, co zresztą było
jednym z celów badawczych monografii i z tego powodu znalazło się w podtytule. Walor ten jest istotny również z innego powodu – na rynku wydawniczym
funkcjonują przed wszystkim pozycje stricte teoretyczne. O ile mają one
niezaprzeczalną wartość naukową, o tyle nie sprzyjają popularyzacji wiedzy w
zakresie bezpieczeństwa energetycznego. W tej kwestii praca Pawła Soroki
wyróżnia się ponieważ jest dużo przystępniejsza do przeciętnego odbiorcy. A to
tylko dwa z spośród licznych powodów, dla których warto po nią sięgnąć.
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