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Sama manifestacja siły nie wystarczy
Ćwierć wieku po zakończeniu zimnej wojny i przezwyciężeniu
konfrontacji między dwoma blokami przed Europą znów stoją wielkie
wyzwania dotyczące polityki i bezpieczeństwa. Konfrontacyjne schematy
wypowiedzi i zachowań, które uważaliśmy za dawno przezwyciężone,
powróciły na scenę polityczną.
Wydawało się, że po upadku żelaznej kurtyny epoka pokoju jest bardzo
bliska. Opierając się na akcie końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie, podpisanym w Helsinkach w 1975 roku, państwa
europejskie zadeklarowały w podpisanej w 1990 roku Paryskiej Karcie
Nowej Europy, że skończył się okres konfrontacji i podziałów, a zaczyna
się nowa era demokracji, pokoju i jedności. Za podstawę budowy
bezpieczeństwa, które należało wypracować, służyły wówczas między
innymi uzgodnione w Helsinkach główne zasady, takie jak
powstrzymanie się od użycia siły i grożenia nim, nienaruszalność granic,
integralność terytorialna państw, a także pokojowe rozstrzyganie sporów.
Doszedł do tego Dokument Wiedeński z 1990 roku – najobszerniejsza i
obowiązująca wszystkie 57 państw członkowskich Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie umowa regulująca wojskowe
aspekty zaufania i bezpieczeństwa. Została ona zaktualizowana jeszcze
w 2011 roku i stanowi obecnie główny instrument kształtowania zaufania
w zakresie wojskowości. Dokument ten obejmuje środki zwiększonej
przejrzystości militarnej m.in. podczas ćwiczeń i manewrów, środki
służące budowie zaufania militarnego, jak również mechanizmy mające
zapobiegać konfliktom.
Swoimi zachowaniami na wschodzie Ukrainy i łamaniem praw człowieka
wskutek aneksji Krymu rząd Rosji świadomie naruszył fundamentalne
zasady pokojowego ładu europejskiego, zapisane w akcie końcowym
KBWE i Paryskiej Karcie Nowej Europy, jak również w tak zwanym
Memorandum Budapeszteńskim z 1994 roku. W przypadku aneksji
Krymu prezydent Rosji początkowo zaprzeczał jakiemukolwiek
zaangażowaniu swojego kraju. Jednakże kilka miesięcy później rosyjscy
żołnierze, którzy brali udział w działaniach zbrojnych, zostali odznaczeni
orderami.
Istniejąca nieufność wobec rządu Rosji wzrosła wskutek jego licznych
decyzji i kroków. Jako przykłady można wymienić choćby zakrojone na
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szeroką skalę rosyjskie manewry wojskowe z udziałem około stu tysięcy
żołnierzy, długotrwałe wsparcie wojskowe, udzielane przez Rosjan
separatystom na wschodzie Ukrainy, aktywne wojskowe zaangażowanie
Rosji w syryjskiej wojnie domowej po stronie reżimu Asada, rosyjskie
ataki cybernetyczne na sieci komputerowe i infrastruktury krajów
europejskich, niebezpieczne manewry wojskowe, podczas których
rosyjskie samoloty z wyłączonymi transponderami kilkakrotnie zagrażały
zarówno jednostkom NATO na wodzie i w powietrzu, jak też cywilnemu
lotnictwu w rejonie Bałtyku, a także wywieranie wpływu na opinię
publiczną i publikacje – zwłaszcza w Europie Zachodniej, jak to miało
miejsce w „sprawie Lisy” (rzekomego porwania trzynastoletniej
dziewczynki ze środowiska rosyjskich Niemców przez muzułmańskich
uchodźców sprawa).
Sama Rosja uważa, że od dawna znajduje się w defensywie wobec
rzekomej zachodniej strategii ekspansji. Prezydent Putin w
przemówieniu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w 2007 roku
w ostrych słowach zwrócił uwagę na to, że Moskwa widzi, iż jej interesy
w zakresie bezpieczeństwa są zagrożone. Taka percepcja zagrożenia
idzie w parze z narracją dotyczącą odzyskiwania przez Rosję narodowej
wielkości i akcentowania różnic między rosyjskim a zachodnim
systemem wartości. Rosyjska doktryna, zgodnie z którą również
Rosjanie przebywający za granicą korzystają z ochrony państwa
rosyjskiego, była jedną z przyczyn siłowej aneksji Krymu i spowodowała
szczególny niepokój w wielu krajach postsowieckich.
Wobec tego typu zachowań ze strony Rosji trudno dziwić się naszym
wschodnioeuropejskim partnerom w Polsce i w krajach bałtyckich, którzy
coraz dobitniej domagają się, żeby manifestować wobec Rosji siłę
polityczną i wojskową, aby samemu nie paść ofiarą ekspansji ze strony
tego kraju. Dlatego to właśnie te państwa domagały się surowych sankcji
gospodarczych ze strony Unii Europejskiej wobec Rosji, jak również –
bezskutecznie – naciskały na NATO, aby wypowiedziało Akt
Założycielski NATO-Rosja z 1997 roku i zorganizowało stałe bazy wojsk
na wschodniej flance.
Dla nas utrzymanie w mocy Aktu Założycielskiego NATO-Rosja było
zawsze kwestią kluczową. To dzięki niemu bowiem utworzono Radę
NATO-Rosja, której uczestnicy mogą się regularnie konsultować, w razie
potrzeby również bezpośrednio. Ponadto Akt Założycielski przewiduje
wspólne pola kontroli zbrojeń i rezygnację z rozmieszczania broni
atomowej w nowych państwach członkowskich NATO.
www.spdfraktion.de

POSITIONEN NR 03/16 – EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I POKOJU

5

Podobnie jak słuszne wydawało się akcentowanie przez Unię
Europejską – przy pełnej aprobacie Niemiec – że wyjściem z konfliktu na
Ukrainie może być wyłącznie reakcja pokojowa, a nie wojskowa, ważne
było też znalezienie wspólnej reakcji NATO na poczynania Rosji. Chodzi
tu o tak zwane akcje reasekuracyjne, w których bierzemy udział, jak
również o wdrożenie postanowień szczytu NATO, który odbył się w 2014
roku w Walii.
W czasie zbliżającego się szczytu NATO w Warszawie kraje
członkowskie będą rozważały różne metody wzmocnienia gotowości
oraz zdolności obronnej, a także podejmą stosowne decyzje. Nie można
przy tym wykluczyć, że niektórzy partnerzy NATO będą chcieli zawęzić
swoje pole widzenia jedynie do tych metod i nalegać na prowadzenie
polityki odstraszania. Jednakże doświadczenia z lat 70. i 80. ubiegłego
wieku uczą nas, że obok wspólnej woli gotowości obronnej konieczne są
zawsze również dialog i propozycje współdziałania. W przeciwnym razie
istnieje niechybna groźba niebezpiecznej spirali eskalacji, która
doprowadzi do jeszcze większej konfrontacji i niepewności, co nie
rozwiąże ani wyzwań dotyczących polityki bezpieczeństwa w Europie,
ani innych konfliktów na świecie. Dlatego też w aktualnej sytuacji
nieodzowna jest dyskusja z naszymi partnerami na temat potrzeby
rozbrojenia i kontroli zbrojeń w imię bezpieczeństwa europejskiego.

Patrzeć w przyszłość
W obliczu wyzwań i zagrożeń na całym świecie nie możemy zadowolić
się trwaniem w stanie obecnej konfrontacji. Najważniejsze zadanie
polega dzisiaj na tym, żeby zapobiec dalszemu pogarszaniu się ogólnej
sytuacji, stłumić poszczególne konflikty – jak na przykład konflikt
ukraiński – i uniemożliwić wybuch nowych.
Nie istnieje już dawna geopolityka. Przestaliśmy żyć w świecie dwóch
bloków. Świat stał się bardziej złożony. Dlatego też musimy poszukać
punktów styku różnych interesów, co może prowadzić do intensyfikacji
współpracy. Dotyczy to zarówno rozważań o wspólnym obszarze
gospodarczym od Atlantyku po Pacyfik, jak i pokonania kryzysów w Syrii,
Iraku i Libii oraz zwalczenia międzynarodowego terroryzmu. Zwłaszcza
w przypadku konfliktu syryjskiego, ale także w staraniach o stabilizację w
Libii obie strony są zdane na konstruktywną współpracę. Negocjacje
dotyczące układu atomowego z Iranem, w czym również Rosja miała
znaczący udział, pokazały, że taka współpraca może się udać.
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Jest w naszym interesie, żeby Rosja uczestniczyła w międzynarodowym
partnerstwie na rzecz odpowiedzialności. Zwłaszcza w czasach kryzysu,
który obecnie przeżywamy, ważne są takie formaty jak G8. Dlatego też
powinniśmy szukać dróg, które umożliwią Rosji powrót do tego gremium.
Izolacja jeszcze nigdy w dziejach nie doprowadziła do trwałego
rozwiązania konfliktów. Dotyczy to również sankcji wymierzonych
przeciw Rosji. Sankcje nie są celem samym w sobie, nie powinny one i
nie mogą służyć rzuceniu Rosji na kolana. Powinny raczej pobudzać do
zmiany zachowań. Podejście „Wszystko albo nic” nie stanowi
obiecującego początku. Popieramy zatem stopniowe łagodzenie sankcji
w wypadku istotnych postępów we wdrażaniu postanowień z Mińska. W
dłuższej perspektywie chodzi o to, aby znowu współpracować z Rosją na
szeroką skalę, również w sferze gospodarczej.
Zakłada to jednak gotowość strony rosyjskiej do wydobycia się z izolacji
zawinionej w dużej mierze przez siebie samą i przystania na propozycje
dialogu i współpracy. Rozpowszechnione w Rosji przeświadczenie, że
jest ona osaczona przez wrogów, da się wyjaśnić historycznie, nie
odpowiada jednak rzeczywistości. Umowy Unii Europejskiej z sąsiadami
nie są wymierzone w państwa trzecie, które z kolei nie mogą
uniemożliwiać naszym sąsiadom zawierania takich porozumień.
Akceptacja przez jeden z sąsiednich krajów wartości oraz instytucji
europejskich i transatlantyckich w żadnym razie nie stanowi dowodu na
spisek antyrosyjski.
Zagrożenia dla Rosji nie płyną z Waszyngtonu, Brukseli czy Berlina.
Prawdziwe niebezpieczeństwo dla jej stabilności tkwi we wciąż nie dość
konkurencyjnej gospodarce, w której brakuje reform, o czym już
niejednokrotnie jasno mówili zarówno prezydent Putin, jak i czołowi
ekonomiści rosyjscy. Ponadto źródła zagrożeń dla Rosji znajdują się na
jej niestabilnych obrzeżach, zwłaszcza w Azji Centralnej i na Kaukazie.
Wobec potrzeby stawienia czoła tym wyzwaniom Unia Europejska i
Zachód są do dyspozycji Rosji jako partnerzy, a nie jako przeciwnicy.
Trzymamy stronę naszych partnerów z Europy Środkowowschodniej w
NATO i UE i bardzo poważnie traktujemy ich problemy i obawy. Dlatego
popieramy wdrożenie środków reasekuracyjnych, co ma być
postanowione na szczycie NATO na początku lipca w Warszawie. Nie
powinniśmy jednak przy tym ulegać pokusie zafundowania sobie nowej
zimnej wojny, która wyraźnie wyznacza linię frontu, powodując jednak,
że dialog polityczny jest zdominowany przez logikę działań militarnych.
Musimy zrobić wszystko, żeby ta zgubna spirala nie nabrała rozpędu.
Nowy wyścig zbrojeń jest ostatnią rzeczą, jakiej potrzebują Europa i
www.spdfraktion.de
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Rosja. Stanowiłby on nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa
europejskiego, ale także niewybaczalne roztrwonienie politycznych,
militarnych, finansowych i gospodarczych zasobów, pilnie potrzebnych
do rozwiązywania innych konfliktów.
Dlatego jesteśmy za tym, by trzymać się istniejących porozumień, takich
jak Akt Założycielski NATO-Rosja z 1997 roku. Godne pochwały jest to,
że w kwietniu 2016 roku, po raz pierwszy od dwóch lat, znów doszło do
obrad tego gremium – przede wszystkim z inicjatywy Franka-Waltera
Steinmeiera. Muszą nastąpić dalsze, w miarę możności regularne
spotkania, aby zlikwidować napięcia i zapobiec nieporozumieniom. To
właśnie w tym celu utworzono bowiem takie platformy dialogu.
W swojej sławnej mowie w Tutzingen w 1963 roku Egon Bahr dał
początek koncepcji „Zmiany poprzez zbliżenie” i w ten sposób położył
podwaliny pod późniejszą politykę odprężenia Willy’ego Brandta.
Również dzisiaj potrzebne nam są idee, pomysły i bodźce, które pomogą
przezwyciężyć brak dialogu między Zachodem a Rosją. Wspólnie
powinniśmy zastanowić się nad tym, czy propozycje dotyczące
podpisania układu o kontroli zbrojeń, wyrzeczeniu się przemocy i
wzajemnym bezpieczeństwie – składane w 2008 roku przez ówczesnego
prezydenta Rosji, a obecnego premiera Miedwiediewa – nie powinny
stać się ponownie podstawą różnych inicjatyw i negocjacji.
W ramach przewodnictwa w OBWE Niemcy podjęły już od początku tego
roku ważne kroki, mające na celu zaprowadzenie pokoju i
bezpieczeństwa w Europie poprzez odnowienie dialogu opartego na
zaufaniu we wszystkich sferach współpracy w ramach OBWE. Jest to
jedyna instytucja, która realizuje kompleksową politykę bezpieczeństwa
dążącą do zażegnania kryzysów, w co angażują się zarówno Zachód,
jak i Rosja.
Redukcja i kontrola zbrojeń mogą przyczyniać się do łagodzenia i
deeskalacji konfliktów. Europejska architektura kontroli zbrojeń wiele
zdziałała po zakończeniu konfliktu Wschód-Zachód dla stabilizacji w
całym rejonie OBWE. Zwłaszcza traktat o otwartych przestworzach nadal
w bardzo dużej mierze przyczynia się do przejrzystości i budowy
zaufania, a jego znaczenie widoczne jest zwłaszcza w sytuacji obecnego
kryzysu. Dlatego zachowanie i przestrzeganie istniejących porozumień i
układów o budowie zaufania i redukcji zbrojeń jest w interesie wszystkich
państw członkowskich OBWE. Europejską kontrolę zbrojeń należy
jednak rozwijać . Dlatego konieczne są dalsze inicjatywy polityczne
mające na celu przezwyciężenie zahamowań postępu we wszystkich
www.spdfraktion.de
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obszarach rozbrojenia. Ważny kamień milowy stanowi aktualizacja
Dokumentu Wiedeńskiego. Niemcy przedstawiły w tym zakresie swoje
propozycje, a także przedłożyły nową koncepcję porządku, który miałby
zastąpić ten ukształtowany po podpisaniu traktatu o konwencjonalnych
siłach zbrojnych w Europie. Propozycje te uwzględniają uprawnione
interesy w obszarze bezpieczeństwa wszystkich zainteresowanych stron.
W Radzie Europy istnieje możliwość wymiany poglądów dotyczących
kwestii demokracji, praworządności i praw człowieka – w oparciu o
wspólne wartości zapisane w rozmaitych konwencjach. W dialogu z
Rosją jako jednym z 47 państw członkowskich można po partnersku
wymieniać także odmienne poglądy. Warunkiem podstawowym jest
jednak
ponowny
udział
Rosji
w
obradach
Zgromadzenia
Parlamentarnego.
Europa i Rosja są geograficznie nierozdzielnie ze sobą związane. Pod
względem historycznym, kulturowym i geograficznym Rosja stanowi
integralną część Europy. Od obydwu stron zależy, czy dzięki temu
powstaną partnerskie stosunki, prowadzące do sytuacji, w której
wygrywają obie strony. Kryzys zaufania, spowodowany bezprawną
aneksją Krymu i konfliktem z Ukrainą, jest jednak brzemieniem
utrudniającym współpracę polityczną i gospodarczą. Właśnie dlatego nie
powinniśmy jednak ustawać w wysiłkach na rzecz tego, aby myśleć
perspektywicznie. Musimy dokładać starań, aby poprawiać poziom życia
ludzi na naszym wspólnym obszarze – dzięki pokojowi, bezpieczeństwu i
dobrobytowi. Nasz wspólny cel musi polegać na wykorzystywaniu
olbrzymiego potencjału transgranicznych powiązań ekonomicznych.
Pierwszym krokiem mógłby być rozwój współpracy między UE a
Eurazjatycką Unią Gospodarczą. Znajduje to wyraz również w deklaracji
podpisanej po szczycie w Mińsku 12 lutego 2015 roku przez
prezydentów Hollande’a, Poroszenkę i Putina oraz kanclerz Merkel, w
której wszyscy przychylają się „nieodmiennie do wizji wspólnego
humanitarnego i gospodarczego obszaru od Atlantyku aż po Pacyfik na
bazie nieograniczonego poszanowania prawa międzynarodowego i
zasad OBWE”.
Wspólny obszar gospodarczy opiera się na wspólnych zasadach i
zaufaniu. Są one walutą polityki i gospodarki. Jeśli zaufanie znika, a
polityce stale towarzyszy nieobliczalność, zmienia to handlowe podłoże
stosunków międzynarodowych i jest sprzeczne z duchem i zasadami
aktu końcowego KBWE podpisanego w Helsinkach. UE formułuje
obecnie na nowo swoją politykę Partnerstwa Wschodniego, bardziej
www.spdfraktion.de
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zróżnicowaną i mocniej uwzględniającą odmienności istniejące między
poszczególnymi krajami. Należy przy tym w większym stopniu niż
dotychczas wziąć pod uwagę ekonomiczne i społeczne powiązania z
każdym z sąsiadów. Powinno się również uwzględnić trójstronny dialog
między UE, krajami Partnerstwa Wschodniego a Rosją, potwierdzając
zasady z Helsinek, jak również integralność państw i ich prawo do
samostanowienia.
Decydujące dla wspólnego europejskiego procesu budowania
bezpieczeństwa w przyszłości jest zakończenie otwartego konfliktu na
Ukrainie między Rosją a Zachodem. Dlatego wzywamy wszystkie
zainteresowane państwa do intensywnej pracy nad skutecznym
wdrożeniem porozumień z Mińska, zachowaniem całkowitego rozejmu
oraz wypracowaniem i umocnieniem pokojowego rozwiązania.
Jedynie dzięki szczeremu i uczciwemu dialogowi, podejmującemu
również kwestię konfliktu interesów, możemy stworzyć przejrzystość i
odbudować zaufanie. W ten sposób przygotujemy również fundament
dla poważnych rozwiązań. Na najbliższy okres dewiza brzmi: Tyle
bezpieczeństwa, ile jest konieczne – tyle dialogu i współpracy, ile jest
możliwe. Albowiem bez Rosji, a już na pewno wbrew niej, nie da się
stworzyć w Europie trwałego bezpieczeństwa, które znów wymaga
stabilniejszych podstaw ekonomicznych i społecznych. Tak jak światowe
kryzysy gospodarcze, ale także rosnące nierówności mogą powodować i
nasilać społeczne i międzynarodowe konflikty, tak zaawansowane
struktury współpracy mogą takim wstrząsom, a tym samym napięciom
politycznym przeciwdziałać. Doświadczenia KBWE i OBWE uczą nas, że
dialog, przejrzystość i zaufanie stanowią główne filary wspólnego
bezpieczeństwa. Chodzi zatem o wykorzystanie istniejących możliwości i
wspólną pracę na rzecz osiągnięcia tego wielkiego celu.

www.spdfraktion.de

