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Dramat demograficzny z wielką Polską w tle
Bartłomiej raDziejewski
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Można pomyśleć Polskę liczącą 2–3 razy więcej ludzi niż dziś. Wymaga to
mądrej polityki demograficznej, ale i pracy metapolitycznej: musimy
pożegnać się z fiksacją na pochodzeniu etnicznym czy religii, i samookreślić się na nowo jako naród wyraźnie polityczny
Problem jest jasny i od dawna znany.
Polska ma katastrofalne wskaźniki demograficzne. Według jednych prognoz
(np. GUS-u) będzie nas o 3 miliony mniej
już do 2030 roku. Według innych, proces
ten potrwa sporo dłużej. Nikt jednak nie
wieszczy na poważnie rychłego odwrócenia
trendu i wzrostu dzietności do poziomu
zastępowalności pokoleń. Warto pamiętać
przy tym o perspektywie dłuższej niż najbliższych kilka-kilkanaście lat. Według
prognoz ONZ, do końca stulecia będzie
nas niewiele ponad 21 milionów, czyli
staniemy się krajem mniejszym niż dzisiejszy Tajwan czy Madagaskar, nieco
większym niż obecna Rumunia czy Chile.

trwanie narodu w obecnej liczebności.
Do tego doszła emigracja ponad 2,5 mln
Polaków. Jej główna fala jest już zapewne
za nami, ale ten proces wciąż trwa, ostatnio
znów przyśpieszając. Wychowujemy dzieci
i kształcimy młodzież, by stworzyć rezerwuar taniej siły roboczej dla bogatszych
krajów.
Skutki wyludnienia i społecznego starzenia się są jednoznaczne: spadek znaczenia na świecie, względnie mniejsza innowacyjność, rozwój gospodarczy, potężne
problemy z utrzymaniem systemu emerytalnego, spadek generalnego dynamizmu
społeczeństwa. Ta ostatnia oznacza też
mniejsze szanse na głębszą zmianę wewnątrzpolityczną: historia wskazuje, że
rewolucje i inne poważniejsze rozruchy
polityczne są silnie skorelowane z nadreprezentacją młodzieży. Tej wśród nas
już jest mało, a będzie jeszcze mniej.
Trzeba wziąć też pod uwagę sekularne
trendy. Zmasakrowana II wojną światową
Polska była wciąż jednym z największych
ludnościowo krajów świata, zajmując
w 1950 r., z niespełna 25 mln osób, 18.

Polska nie może być mała

Karlejemy, grzybiejemy, słabniemy. Nie
pomogły ulgi na dzieci z czasów pierwszego
rządu PiS, nie pomogło „kosiniakowe”,
nie pomogło 500+. Każda z tych zmian
(zwłaszcza ostatnia) miała znaczenie; żadna nie rozwiązała problemu. Polki wciąż
rodzą za mało dzieci, aby zapewnić prze3
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pozycję na globie (dzisiejsze miejsce ponad
80-milionowego Iranu) i goszcząc 1 proc.
mieszkańców planety. Pomimo znacznego
wzrostu, w kolejnych dekadach już spadliśmy na miejsce 37., a nasz udział w światowej populacji zmniejszył się dwukrotnie.
Dwudziestomilionowa Polska w jedenastomiliardowym świecie (wedle wspomnianej prognozy ONZ na koniec wieku)
byłaby krajem zwyczajnie marginalnym.

dualnych i zbiorowych tragedii. Okres
międzynarodowego spokoju już się skończył, a wraz z postępami destabilizacji
globalnego porządku przyszłość zewnętrznych gwarancji bezpieczeństwa Polski jest
coraz mniej pewna.
Także w tym kontekście – zwykle
traktowanym jak równoległa rzeczywistość – trzeba widzieć naszą demografię.
Polska musi być krajem ludnościowo co
najmniej średnim, a najlepiej dużym, żeby
na długą metę przetrwać jako podmiotowy
byt w „strefie zgniotu”. Jako się rzekło,
wskaźniki demograficzne sugerują odwrotną przyszłość. Na koniec dnia rachunek jest prosty: jeśli 140-milionowa
Rosja jest w stanie utrzymać milionową
armię, to jak odstraszy ją kraj liczący 30
lub mniej milionów mieszkańców?
Wspomnijmy na marginesie, że po latach
dużych strat spadek liczby ludności euroazjatyckiego mocarstwa wyhamował
i jest już mniejszy niż w Polsce.

wychowujemy dzieci

i kształcimy młodzież, by

stworzyć rezerwuar taniej

siły roboczej dla bogatszych
krajów

Tu odezwą się pewnie liberalni indywidualiści, mówiąc: „Co z tego? Bądźmy
społeczeństwem mniejszym, ale bogatszym
i lepiej zorganizowanym. Choćby i domem
starców, ale nowoczesnym i zamożnym
jak np. Japonia”. Takie postawienie sprawy
mogłoby być sensowne, gdyby – jak bardzo
wielu łudziło się jeszcze niedawno – historia się skończyła, a geografia przestała
mieć znaczenie. Wtedy moglibyśmy myśleć
o sobie jak Belgowie czy Szwajcarzy. Ale
„koniec historii” nigdy nie był prawdą,
a ostatnio – wraz z niemal fizycznie odczuwalnym kruszeniem się liberalnego
porządku międzynarodowego – głoszenie
go jawi się już jako gwałt na faktach i na
rozumie.
Polska leży w szczególnym miejscu
świata. Ta geopolityczna „strefa zgniotu”
jest od wieków obszarem ścierania się
przeciwstawnych wpływów, obiektem inwazji i kolonizacji, miejscem przemarszu
obcych armii, areną nader wielu indywi-

Migracja jako alternatywa?

Jest jednak przecież jasna alternatywa:
masowa imigracja. To już zaczęło się
dziać, wraz z wielokrotnym wzrostem
liczby pracowników tymczasowych
w ostatnich latach. Na początku tego roku
było ich już prawie 400 tys. (z czego,
wbrew pozorom, mniej niż połowa to
Ukraińcy). Coraz więcej wśród nich Azjatów, zwłaszcza z Indii. Jesteśmy na prostej drodze do powtórzenia błędów – tych
samych, które tak chętnie wytykamy –
krajów zachodnioeuropejskich i zafundowania sobie pokaźnych rozmiarów obcych kulturowo mniejszości, żyjących
w znacznej mierze osobno od reszty społeczeństwa. Tamtejsze elity w drugiej połowie XX wieku też sądziły, że ściągają
tylko pracowników tymczasowych, a oka4
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zało się, że znaczna część z nich została
na stałe, stopniowo rozrastając się do
rozmiaru wielomilionowych nieraz mniejszości. Obok korzyści przyniosło to ogromne i narastające z czasem problemy, które
są znane i oczywiste, oszczędźmy więc
sobie ich tu omawiania. Wobec szybko
rosnącego problemu braku rąk do pracy
i braku pomysłu na poprawę „własnej”
demografii musimy się spodziewać, że Polska powtórzy ten scenariusz, choć zapewne
z innym miksem etniczno-religijnym.
Polscy nacjonaliści podnoszą – nie
bez racji – że narodowa jednolitość jest
wielką wartością, którą należy zachować.
Wraz z przybyciem ponad miliona Ukraińców i blisko 400 tysiącami pracowników
tymczasowych to już jednak postulat akademicki, i takaż dyskusja. Wszystko wskazuje na to, że imigrantów będzie z każdym
rokiem coraz więcej. Będą ich ściągać
przedsiębiorcy, którym coraz bardziej
brakuje pracowników: tylko w ciągu najbliższych sześciu lat ma ich zabraknąć
1,5 miliona. Wyludniająca się znacznie
szybciej niż nasz kraj Ukraina na dłuższą
metę nie wystarczy; będziemy się coraz
bardziej otwierać na bardziej odmiennych
kulturowo przybyszów.
Gdy zajmowaliśmy się tak fundamentalnymi sprawami państwowymi jak
flaszka pani prezydent Dulkiewicz, tablica
pana ministra Suskiego czy ostatnia „afera
bananowa”, kwestia utrzymania etnicznej
homogeniczności przestała być aktualna.
Pytanie nie brzmi więc „czy”, ale „jak”,
„które” i „na jaką skalę” w Polsce zagoszczą
nowe mniejszości.
To zatem najwyższa pora, by zejść
z poziomu nostalgicznych haseł i na poziomie realnej polityki nawiązać do dziedzictwa Pierwszej Rzeczypospolitej. Gdy
rozpatruje się ją jako republikę i naród
polityczny, widać, że nie była ona wcale

wielokulturowa, była wieloetnicznym i wieloreligijnym państwem o jednolitej kulturze politycznej. To zasadnicza różnica,
bo oznacza jednocześnie otwartość na
rozmaite kraje pochodzenia i ich kultury
oraz wymóg asymilacji do lokalnej kultury
politycznej. Tak działała i działa republikańska koncepcja obywatelstwa: skądkolwiek pochodzisz, w jakiego bądź boga
wierzysz, jeśli zasłużysz na obywatelstwo –
należysz do narodu. To na mocy tej zasady
nestor polskiej kontrreformacji i czołowy
pisarz polityczny XVI w., Stanisław Orzechowski, określał się jako „z pochodzenia
Rusin, z narodowości Polak”, a osiadli
nad Wisłą muzułmańscy Tatarzy czuli się
politycznymi Lachami i wielokrotnie przelewali krew za Rzeczpospolitą (łącznie
z walką z Tatarami-najeźdźcami).
Jak i do czego asymilować?

Oczywiście czasy radykalnie się zmieniły
i nie ma prostego powrotu do ówczesnych
realiów. Zasadnicza koncepcja rozwiązania
problemu imigracji pozostaje jednak aktualna. Przybysze z różnych stron świata –
tak, ale pod warunkiem asymilacji do tutejszej kultury politycznej. „Asymilacja”
to bardzo niemodne dziś słowo, które
wraca jednak co najmniej w politycznej
praktyce państw do niedawna najbardziej
mu niechętnych, takich jak Francja, Holandia czy Dania. Doświadczyły one fatalnych skutków mirażu wielokulturowości
i coraz bardziej zwiększają wymogi wobec
imigrantów. Nie po to (a w każdym razie
nie tylko po to), by ich zatrzymać u granic,
ale aby skłonić ich do dostosowania się
do lokalnych warunków i potrzeb.
Jeśli więc asymilować, pytanie brzmi:
„do czego”. Polska po 1989 r. chaotycznie
oscyluje między prawem krwi i prawem
ziemi, stawiając cudzoziemcom chcącym
5
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uzyskać obywatelstwo równie chaotyczne
wymogi. Nie będzie przesadą powiedzieć,
że wprowadzenie efektywnej polityki imigracyjnej w powyższym rozumieniu wymaga redefinicji naszego narodu i obywatelstwa.
Jeśli poważnie myślimy o włączeniu
do narodu politycznego przyjeżdzających
tu na razie do pracy Ukraińców czy Hindusów, musimy pożegnać się z fiksacją
na pochodzeniu, z majakami Polaka-katolika, i samookreślić się na nowo jako
naród wyraźnie polityczny. Masz obywatelstwo – jesteś Polakiem. Ale nie dostaniesz obywatelstwa z byle powodu. Żeby
je uzyskać, musisz wykonać fundamentalną pracę na rzecz tego, aby realnie stać
się Polakiem. Rzecz jest do większej dyskusji, ale esencja jest prosta: dobra (a nie
„komunikatywna”, a czasami wręcz żadna,
jak obecnie) znajomość języka, znajomość
prawa (zwłaszcza konstytucji), znajomość
historii i kultury oraz zobowiązanie do
wychowania dzieci w duchu tej spajającej
naród wiedzy.
Oprócz wielkiej operacji redefinicji
siebie samych jako wspólnoty, wymagałoby to oczywiście szeregu zmian instytucjonalnych, przede wszystkim procedur
ubiegania się o obywatelstwo. Obecne są
anachronizmem stworzonym na potrzeby
kraju z pojedynczymi imigrantami i skupiają się na legitymowaniu się odpowiednimi zarobkami i przesiedzeniu tu pewnej
liczby lat, względnie na posiadaniu Polki
lub Polaka za małżonka. Raczej nie do
uratowania byłaby też prezydencka prerogatywa do nadawania obywatelstwa
z dowolnego powodu. Ale to sprawy właściwie techniczne, gdy wciąż nie rozmawiamy o fundamentalnych.
Skoro i tak stajemy przed wyzwaniem
stania się krajem imigrantów, zadajmy
sobie też – w ślad za Związkiem Przed-

siębiorców i Pracodawców i Warsaw Enterprise Institute oraz ich raportem „50
milionów mieszkańców Polski” – inne
pytanie generalne. Mianowicie: ilu ludzi
ma docelowo mieszkać w naszym kraju?
Czy chcemy być państwem demograficznie
małym, średnim czy dużym? To kwestia
decyzji politycznej i podporządkowanej
jej strategii.

Pora, by zejść z poziomu

nostalgicznych haseł i na

poziomie realnej polityki

nawiązać do dziedzictwa

Pierwszej rzeczypospolitej.

Gdy rozpatruje się ją jako

republikę i naród polityczny,

widać, że nie była ona wcale
wielokulturowa, była
wieloetnicznym

i wieloreligijnym państwem

o jednolitej kulturze
politycznej

Możemy oczywiście zrezygnować
z tego trudu i zostawić sprawę losowi,
tak jak dotąd. Ale pamiętajmy o skutkach:
coraz większej podrzędności w systemie
międzynarodowym i jednoczesnym wysokim prawdopodobieństwie niekontrolowanego rozrostu mniejszości narodowych i rozdarcia głębokimi konfliktami.
Do tego prowadzi obecna polityka bieżącego reagowania na ten systemowy problem: Polska się depopuluje, przyjmując
6
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zarazem – głównie pod dyktando pracodawców - coraz więcej cudzoziemców, na
których nie ma żadnego długofalowego
pomysłu.

Potrzebujemy więc oczywiście znacznie lepszej polityki prorodzinnej, zwiększającej liczbę urodzeń. Zamiast prymitywnego wyborczego rozdawnictwa, jakim
jest 500+ na pierwsze dziecko dla wszystkich, można by przeznaczyć te same pieniądze na większe transfery na trzecie
i kolejne dzieci, na dostępność mieszkań,
żłobków i tak dalej. Wiemy przecież z badań, że świadczenia na pierwsze dzieci
nie mają istotnego wpływu na decyzję
o jego posiadaniu, inaczej niż w przypadku
drugiego i – jeszcze bardziej – kolejnych
dzieci. Wiemy, że te same Polki, które
nie chcą rodzić dzieci nad Wisłą, zaczynają
chcieć po przeniesieniu się nad Tamizę.
Bariery są znane albo względnie łatwe do
poznania. Wiedząc, możemy działać. Wymaga to „tylko” rozumu, odpowiedzialności i woli.
Gdybyśmy je uruchomili, szybko musielibyśmy się zmierzyć z problemem,
o który w Polsce rozbijają się wszystkie
systemowe wyzwania. Z niesławnym „państwem teoretycznym”. Słaba koordynacja
międzyresortowa (w obszarze imigracji
chodzi głównie o różnice między ministerstwem spraw wewnętrznych a ministerstwem rodziny i pracy), brak planowania strategicznego, dramatycznie słabe
zaplecze analityczne – sprawią, że już
ewentualny napływ kilku milionów nowych mieszkańców będzie najpierw „prześniony”, a następnie wywoła zapewne nie
tylko demograficzny, ale ogólnospołeczny
i polityczny chaos.
Ambitna polityka demograficzna to
zadanie dla silnego państwa. To trzeba
dopiero zbudować. „Ambitna”, czyli tylko
taka, która zasypie już powstałą wyrwę
populacyjną, o awansie do grona krajów
dużych nie wspominając. Jeśli chcielibyśmy poważnie myśleć o odgrywaniu
znaczniejszej roli w świecie i związanym

100 milionów Polaków

Myśląc jednak o świadomym kierowaniu
zbiorowym losem, warto sobie uzmysłowić,
że Polska jest krajem dość słabo zaludnionym. Zajmując 37 miejsce w świecie
jeśli chodzi o wielkość populacji, mamy
dopiero 69 pozycję pod względem gęstości
zaludnienia (123 os./km2). Zostawiając
na boku rekordzistów, mamy prawie dwa
razy mniej osób na kilometr niż Niemcy
(232), ponad dwukrotnie mniej niż Wielka
Brytania (272) i ponad trzykrotnie mniej
niż Belgia (375). Jeszcze bardziej ustępujemy Izraelowi, Holandii czy Korei Południowej, a w UE, oprócz wyżej wymienionych, nie tylko Francji czy Danii, ale
też – Czechom czy Cyprowi.
Uruchamiając polityczną wyobraźnię,
można więc spokojnie pomyśleć Polskę
liczącą 2-3 razy więcej ludzi niż dziś. „100
milionów Polaków na dwusetną rocznicę
odzyskania niepodległości” – to oczywiście
hasło, którego żadna duża partia nie odważy się dziś podnieść. Ale resztki i zalążki
polskich elit powinny je rozważyć, jeśli
chcą być zapamiętane jako godne swojego
miana.
Z zasadniczym zastrzeżeniem, że
pierwszym priorytetem jest szybkie podwyższenie dzietności rdzennych Polaków.
Drugim: imigranci najłatwiejsi do asymilacji. Czyli Polonia i polscy emigranci,
przyjezdni z krajów słowiańskich, ludzie
z Zachodu. Dopiero po wyczerpaniu tych
możliwości należy narażać się na ryzyko
nieudanej asymilacji hindusów czy konfucjanistów, o muzułmanach nie wspominając.
7
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z nim dużym wzroście liczby ludności,
musielibyśmy nie tylko zbudować państwo
z prawdziwego zdarzenia, nie tylko zredefiniować swoją tożsamość i stworzyć
kompleksową politykę demograficzną.
Musielibyśmy stworzyć system społeczny
przyciągający talenty (zamiast je, jak teraz,
odpychać) i nowoczesną gospodarkę zdolną przyjąć wielu więcej pracowników.
Brzmi to oczywiście jak idealistyczna
political fiction w kraju, w którym dowolna
bzdura jest lepszym tematem do debaty

ogólnonarodowej niż najbardziej żywotny
problem systemowy, a kwoty zbliżone do
budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej
są lekką ręką sprzeniewierzane dla podlizania się wyborcom, ku uciesze większości opinii publicznej i przy milczącym
aplauzie elit.
Ale, parafrazując Feliksa Konecznego
z czasu zaborów, nawet najgorsza sytuacja
nie usprawiedliwia braku porządnej roboty
metapolitycznej i politycznej. Do roboty
zatem! Zegar tyka.

8
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Nie możemy przyjąć wszystkich

z prof. markiem okólskim rozmawia jarema Piekutowski
marek okólski

Polski demograf i ekonomista; profesor zwyczajny, kierownik
Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Uczelni
Łazarskiego w Warszawie, w latach 1993-2016 dyrektor Ośrodka
Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Polityka migracyjna powinna być dostosowana do wymiernych potrzeb
rynku pracy. Na podstawie dobrej diagnozy i strategii gospodarczej należy
zdecydować, czy (i kiedy) Polska ma stać się krajem imigracyjnym
Na przestrzeni ostatnich lat radykalnie
zmieniły się opinie Polaków o przyjmowaniu migrantów, w tym uchodźców. Jeszcze w 2015 r. 72% Polaków
było za przyjmowaniem uchodźców,
dziś 72% jest przeciw. W jakim stopniu
ten lęk jest uzasadniony, a w jakim
wynika z tego, że politycy straszą nas
emigrantami?

Deklaracje, które się wtedy pojawiły – że
Europa jest w stanie przyjąć wszystkich
tych ludzi – były nierozważne, choćby
dlatego, że tylko część tych osób była
prawdziwymi uchodźcami. To wszystko
spowodowało, że migracja przybrała zatrważające rozmiary. I stąd biorą się uzasadnione obawy.

Czy to oznacza koniec unijnej „polityki
otwartych drzwi”?

Prawda leży pośrodku. Do 2015 r. nie
było w Europie świadomości, jak gigantyczny potencjał migracyjny czai się na
granicach Europy. Do tego czasu na granicach nie było tak wielkich punktów zapalnych, które generowałyby przemieszczenia milionów ludzi. Doprowadziła do
tego wojna syryjska: przemieszczenia objęły 10 mln osób. I wystarczyło dać im
sygnał – jak Turcja, która wypuściła ze
swojego terytorium około miliona ludzi.

To nie jest takie proste. Są dwie tendencje.
Jedna polega na deklaracjach politycznych,
które są skutkiem napięć społecznych
i walki politycznej. Deklaruje się ograniczanie migracji. Natomiast druga tendencja jest taka, że wprowadza się w UE
coraz więcej skutecznych bocznych furtek,
które umożliwiają migrację. Te furtki
opierają się albo na dyrektywach unijnych,
albo na całym kompleksie regulacji dotyczących polityki azylowej. W dodatku każdego roku UE przyjmuje nowych migran-

Taki sygnał pojawił się też w Unii Europejskiej.
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tów mniej więcej w takiej samej liczbie
od wielu lat, czyli około 4 milionów,
z czego około połowa to osoby spoza UE.

USA. Trudno się dziwić, że masowa imigracja z krajów islamskich okazała się
fiaskiem. Jedynym udanym w Europie
modelem jest model francuski, republikański, w którym nie ma rozróżnienia
między obywatelstwem a narodowością.
Kto staje się obywatelem, musi być Francuzem.

A jednak Unia rozpoczęła w zeszłym
roku odwrót od dotychczasowej polityki migracyjnej.

Tak, ale jest to wyraz nowej linii politycznej, która jest jednak niezupełnie
zgodna z rzeczywistością.

Ale czy we Francji projekt migracyjny
się powiódł?

Polski jednak problemy z masową imigracją z Południa nie dotknęły, a nasi
politycy i tak zaczęli straszyć.

Cóż: nawet w najbardziej tolerancyjnym
społeczeństwie gęstość napływu imigrantów musi być regulowana. W innym przypadku dojdzie do odrzucenia tego przeszczepu. Tak właśnie stało się we Francji.

Politycy wykorzystali tę sytuację, realizując
swoje interesy, i głosząc wszem wobec,
że migranci stanowią zagrożenie dla spójności kulturowej.

Przyznawanie obywatelstwa
ludziom, którzy nie znają

A stanowią?

polskiego – a są takie

Jeśli postawimy rozsądne granice, to nie
stanowią. Wszystkie pozytywne doświadczenia migracyjne, na przykład doświadczenie tygla kulturowego, melting pot,
wskazują, że wielokulturowość działa, gdy
migranci przybywają z krajów podobnych
kulturowo. W XVIII i XIX wieku do USA
napływali masowo migranci z krajów protestanckich, zachodnioeuropejskich i to
świetnie działało, ale gdy zaczęli tam przybywać Europejczycy ze Wschodu i Południa, a po nich Latynosi – Hispanics –
to zaczęły się problemy.

przypadki – jest

kompletnym absurdem
Do pewnego momentu to działało bardzo
dobrze, a potem zaczęły się trudności.
Wszelkie polityki, mówiące, że w jednym
kraju można mieć różne kultury niezależne
od siebie, nieasymilujące się, i takie kultury
żyją w symbiozie, a nawet w przyjaźni –
to są mrzonki.

A w Europie?

Z drugiej strony są też wymogi etyczne.
Chrześcijańska gościnność należy się
przede wszystkim uchodźcom, ale i imigrantom zarobkowym, którzy też cierpią ubóstwo w swoich krajach. Może
jako kraj bogatszy powinniśmy im po
prostu pomóc?

Islam jest obarczony największym dystansem kulturowym w stosunku do europejskiego modelu kultury, większym
niż kultury latynoskie, które mają jednak
rdzeń chrześcijański, podobnie jak kultura
10
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To jest piękna, romantyczna wizja, z tym,
że takich ludzi jest na świecie może nawet
parę miliardów. Przyjmowanie wszystkich
byłoby sprzeczne z ideą suwerenności
państwa. Mimo solidarności i współczucia
państwo nie może przyjąć wszystkich,
którzy chcieliby stać się jego mieszkańcami. Więc ta wizja, jakkolwiek humanitarna, jest kompletnie nie do wdrożenia.

On musi chcieć się zintegrować, ale nie
tak, że państwo się do niego dostosuje,
ale on do państwa.

Polski rząd deklaruje, że będzie ograniczać migrację, nie będzie przyjmować
uchodźców. A jednak coraz częściej
mówi się, że migracji nie da się powstrzymać, że zaraz będziemy mieli
do czynienia z migracjami klimatycznymi… Czy faktycznie nie ma alternatywy?

O przyjmowaniu uchodźców mówi konwencja genewska.

Czym innym jest norma konwencji genewskiej, która obliguje państwo do przyjęcia osoby, spełniającej odpowiednie kryteria, a czym innym składanie wniosku
o azyl przez osobę, która chciałaby tylko
zmienić swój poziom życia.

Każdy kraj ma alternatywę, ale w grę
wchodzą różne interesy, i grupy silniejsze
zwykle wygrywają. W przypadku migracji
zwykle dominują interesy grupy, która
posiada kapitał, czyli pracodawców. Zasadniczo – poza sytuacjami wojen – dominują migracje pracownicze. Gdy silnie
kurczą się zasoby pracy, pracodawcy mają
do wyboru: albo poszukiwać pracowników
poza Polską – co jest korzystne, bo można
tam znaleźć tańszych pracowników – albo
dokonać restrukturyzacji, zmiany technik
wytwarzania na bardziej oszczędne, co
wymaga większego czasu, nakładów, dużej
stabilności gospodarczej.
Natomiast gdyby rząd przyjął długookresową strategię, i miał pewność, że
ją zrealizuje, że nie zostanie zmieciony
w kolejnych wyborach, to można wyobrazić
sobie sytuację, w której nie ma konieczności zwiększenia strumieni imigracji.
Ale realistycznie rzecz biorąc, gdy dominują duże grupy silnych pracodawców,
będzie wystarczająco duży nacisk na migrację.

Skoro nie wszystkich da się przyjąć,
to co zrobić, by sprawiedliwie wybrać
imigrantów, którzy chcą w Polsce zostać i zintegrują się ze społeczeństwem?
Przede wszystkim państwo powinno egzekwować zasady utożsamienia się z porządkiem prawnym, kulturą, historią.
W jaki sposób?

Jeśli imigranci są traktowani jako obywatele, czy choćby trwali mieszkańcy
kraju, powinni bardzo dobrze operować
językiem polskim. Przyznawanie obywatelstwa ludziom, którzy nie znają polskiego – a są takie przypadki – jest kompletnym absurdem. Przede wszystkim trzeba
respektować zasady prawa. I do tego zmierza polityka wielu krajów zachodnich,
które tworzyły modele wielokulturowości.
Na przykład rząd holenderski od pewnego
czasu prowadzi twardą politykę, której
istotą są kontrakty państwa z imigrantem.

W Polsce pracodawcy lobbują za przyjęciem imigrantów?
W latach 2015-2017 silnie zaktywizowało
się lobby pracodawców, które wymusiło
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rozszczelnienie systemu dostępu do rynku
pracy. I od tego czasu, gdyby przyjąć 2014
za rok porównawczy, nastąpił pięciokrotny – do 2017 r. – wzrost udzielanych zezwoleń na pracę. Stała się rzecz niesłychana, bo w poprzednim okresie była stabilność. Jak grzyby po deszczu wyrosły
tysiące agencji zatrudnienia oraz innych
pośredników… I nastąpił masowy napływ
imigrantów.

To kluczowe pytanie dla perspektyw
rozwoju gospodarki. Dodatkowo w Polsce
zauważamy, że nawet imigranci dobrze
wykształceni lokowani są na ogół przy
pracach prostych. Podtrzymują więc niewyrafinowane techniki wytwarzania, stymulują korzyści z gospodarki opartej na
niskich technologiach. A co więcej, moim
zdaniem, hamują wzrost płac.
Jak to się dzieje?

silny udział pracowników

Silny udział pracowników zagranicznych,
zatrudnionych w ramach procedur uproszczonych, na kilka sposobów psuje rynek
pracy. Po pierwsze pracownicy pracują
poniżej oczekiwań płacowych, pracują
powyżej dozwolonego czasu pracy i to
o wiele godzin za dużo. Zatrudniani są
na podstawie umów niezgodnych z wymaganiami prawnymi, tj. umowy zlecenia
lub o dzieło, mimo że pracują w miejscu
wyznaczonym przez pracodawcę, w określonym miejscu i czasie, pod jego nadzorem, a często w ogóle bez umów pisemnych. To jest tak masowe zjawisko, że
pracownicy polscy przestają być konkurencyjni. Albo się godzą na taki sposób
traktowania, albo opuszczają segmenty,
w których pracują cudzoziemcy. Efektem
jest hamowanie innowacyjności. Wspomniany amerykańsko-meksykański program
Bracero w 1964 r. został zawieszony z podobnych powodów.

zagranicznych,

zatrudnionych w ramach

procedur uproszczonych, na
kilka sposobów psuje rynek
pracy

Czy oni zostaną w Polsce?

Teraz dzieje się w Polsce to, co zdarzyło
się w latach 50. i 60. XX wieku w krajach
Zachodu i w USA, gdzie funkcjonował
program Bracero dla migrantów meksykańskich. Wtedy mówiło się, że ze względu
na interesy gospodarki zatrudnia się pracowników cudzoziemskich rotacyjnie.
I okazało się, że nie udało się zapewnić
rotacji. Te osoby zostały.

Co się stało?

Migranci to często osoby, które wykonują prace proste, niskopłatne, stanowią tanią siłę roboczą. Czy taki
wzrost migracji sprzyja budowaniu innowacyjnego przemysłu, który powinien być budowany na wykształconej
kadrze?

Ogromne zyski inwestowano w mechanizację i automatyzację produkcji. Mówi
się, że program zawieszono ze względu
na protesty wyzyskiwanych robotników
i ich żądania utworzenia związków zawodowych, co było wcześniej zabronione.
Ale tak naprawdę okazało się, że gdy pro12
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gram wygasł, to znaczna część tych pracowników nie była już potrzebna. W tym
czasie pracodawcy myśleli o skoku technologicznym. Ale i w krajach Europy Zachodniej w wielu dziedzinach gospodarki,
zwłaszcza w rolnictwie stopniowo tania
siła robocza przestała być w takiej liczbie
potrzebna, przechodzono na bardziej elastyczne struktury, nie skupiano się na
jednolitej, masowej produkcji, potrzebna
była coraz większa elastyczność siły roboczej. Zmiany następują bardzo szybko,
ale w tej chwili w Polsce i pracodawcy,
i rząd myślą bardzo krótkowzrocznie.

gruszki na wierzbie. Różnego rodzaju „Powrotniki”… To nie ma żadnego znaczenia.

A jednak do krajów takich jak Irlandia
czy Włochy wróciło wielu migrantów.

Przykład Irlandii jest najbardziej znamienny. Skokowy rozwój Irlandii opierał
się na umowie społecznej, w której brały
udział związki zawodowe. W wyniku tej
umowy zaczął szybko podnosić się poziom
życia i płace. To jest kluczowy element.
W Polsce nadal dystans do krajów Zachodu, jeśli chodzi o poziom realnych
wynagrodzeń jest ogromny… Ale to wymaga dostosowania technik produkcji,
które by powodowały, by wydajność pracy
wzrosła. A tego nie zrobimy, jeśli będziemy
opierać się na taniej sile roboczej.

Jeszcze kilkanaście lat temu Polska
była krajem o ogromnym bezrobociu,
cała polityka rynku pracy była nakierowana na zwalczanie bezrobocia. I to
się szybko obróciło o 180 stopni. Dziś
mówimy, że masowe przyjmowanie
imigrantów jest konieczne. Dlaczego
nie umiemy tej luki na rynku pracy
wypełnić Polakami?

Czyli mamy błędne koło.

Tak, z jednej strony niska jest innowacyjność, co powoduje niskie płace, nasi
pracownicy wskutek tego odpływają, i na
ich miejsce ściągamy pracowników jeszcze
mniej produktywnych niż ci, którzy nam
odpłynęli.

Z tymi 180 stopniami to bym nie przesadzał. Są analizy, które kwestionują faktyczny poziom bezrobocia. Jest ogromna
liczba ludzi, którzy faktycznie nie chcą
uczestniczyć w rynku pracy, zwłaszcza na
obszarach popegeerowskich. Z drugiej
strony jest trudno mierzalna szara strefa.
Natomiast bez wątpienia dziś występują
na rynku pracy silne deficyty sektorowe
lub regionalne, zwłaszcza ze względu na
to, że ogromna liczba Polaków wyjechała
na Zachód.

Płace rosną. Może w ciągu kilkunastu
lat jednak staniemy się konkurencyjni
wobec Zachodu, tak, że nasi emigranci
zaczną myśleć o powrocie?

Moim zdaniem, oprócz wynagrodzeń istotny jest też kapitał społeczny: zaufanie
do instytucji państwa, wzajemne zaufanie
między ludźmi, między pracownikiem
a pracodawcą, wiara w stabilność. Z tym
jest u nas bardzo źle. A to bardzo istotny
czynnik, zwłaszcza dla młodych ludzi,
którzy budują swoją przyszłość i nie mogą
się opierać na deklaracjach polityków,
i na ciągłej zmianie, której nikt jasno nie

Jak zachęcić naszych emigrantów do
powrotu?

Zachęcanie jest mało skuteczne. Tusk jeździł już do migrantów i obiecywał im
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potrafi wytłumaczyć. Zmiana ich nastawienia wymaga dojrzałości państwa,
wzmocnienia jego siły moralnej.

pracy nagle wchłonie setki tysięcy Ukraińców. Po drugie ich skłonność do wyjazdu
do kraju, który jest dla nich obcy kulturowo
i językowo, nie jest wielka. Część Ukraińców faktycznie migruje do Polski rotacyjnie, by móc trochę czasu spędzać z rodzinami.

Czy rząd pana zdaniem ma w ogóle
jakiś pomysł na migracje?

Nie ma. W 2015 r. rząd odciął się od
wcześniejszej polityki migracyjnej, która
została sformułowana w 2012 r. – był to
kompleksowy dokument o polityce migracyjnej, poświęcony głównie imigracji,
który przez dwa lata był wdrażany, to
znaczy publikowano nawet sprawozdania
z wykonania poszczególnych zadań, ale
potem ten dokument został porzucony,
i przez kilka lat mamy do czynienia tylko
z nieformalnymi zasadami, które kierują
polityką.

skokowy rozwój irlandii
opierał się na umowie

społecznej, w której brały

udział związki zawodowe.

w wyniku tej umowy zaczął

szybko podnosić się poziom

życia i płace

Podobno nowa polityka migracyjna
jest tworzona…

A więc nie zabraknie nam migrantów?

Jest dyskusja na ten temat, w której
uczestniczę jako członek Rządowej Rady
Ludnościowej, ale to jest bardzo niedojrzały projekt. Przede wszystkim budowany
jest na zgliszczach, tak jakby wcześniej
nie pracowano nad kwestiami migracyjnymi. Różne resorty próbują od zera formułować swoją wizję z perspektywy bardzo
partykularnej. Nie ma ogólnej wizji tego,
co nazwałbym doktryną migracyjną.

Nie, tym bardziej, że otwierają się strumyki
migracji, które mogą stać się rzekami,
np. z subkontynentu indyjskiego – z Indii,
Bangladeszu, Pakistanu, Sri Lanki, Nepalu.
To są olbrzymie rezerwuary potencjalnej
siły roboczej. Nie mówiąc o zaskakujących
nawet dla mnie (który śledzę te procesy
na bieżąco) migracjach z krajów takich
jak Azerbejdżan czy Uzbekistan. Nie w tym
problem, że zabraknie nam migrantów.
Bo przy tak silnym tempie rozwoju polskiej
gospodarki nagle okazuje się, że jesteśmy
atrakcyjniejsi niż wiele innych krajów.

A tymczasem czekają kolejne kłopoty.
Niemcy otwierają rynek pracy dla Ukraińców i ich duża część może odpłynąć
do Niemiec. Czy to jest istotne zagrożenie? Czy coś możemy z tym zrobić?

Jakie więc pana zdaniem powinny być
priorytety polskiej polityki migracyjnej
w ciągu następnych 5-10 lat?

Myślę, że to nie jest zagrożenie. Jeżeli
nawet część Ukraińców wyjedzie, to nie
będzie proces skokowy, tylko długotrwały,
bo to nie jest tak, że niemiecki rynek

Po pierwsze powinniśmy stworzyć warunki
ekonomiczne do powrotu Polaków. To
oni mogą kreować innowacyjność gospo14
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darki. Wielu opuszczało Polskę, już mając
wysoki poziom kwalifikacji, a w dodatku
na Zachodzie, pracując nawet poniżej
swoich kwalifikacji, nabrali ogromnych
kompetencji kulturowych. Po drugie trzeba
stworzyć bardzo wyraźne kryteria przyjmowania imigrantów, na przykład takie,
jakie stworzył rząd czeski, oparte zresztą
na wzorach starszych państw imigracyjnych. Przede wszystkim powinny to być
osoby o odpowiednio wysokich kwalifikacjach i kompetencjach.

Natomiast najważniejsza jest ogólna
strategia rozwoju gospodarki. Polityka
migracyjna powinna być dostosowana do
wymiernych potrzeb rynku pracy. Na podstawie dobrej diagnozy i strategii gospodarczej należy zdecydować, czy Polska
ma (i kiedy) stać się krajem imigracyjnym,
czy nie. Jeśli nie jest krajem imigracyjnym,
to nie powinna przyjmować na skalę masową migrantów krótkookresowych – bo
oni z czasem zostają. Ale w tym momencie
takiej diagnozy i strategii nie ma.

jarema Piekutowski

Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych
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imigrant schrödingera.
Nie istnieje i istnieje
stefaN sękowski

Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”,
kierownik sekcji Publicystyki

Przybysze z innych krajów często pozytywnie wpływają na wzrost gospodarczy. Wpływają na innowacyjność gospodarek, uzupełniają też braki na
rynku pracy. Jednak ich obecność wzmaga nierówności dochodowe.

Co było pierwsze – wzrost, czy
imigracja?

Przed referendum brexitowym po sieci
krążył mem przedstawiający „imigranta
Schrödingera”, który jednocześnie kradnie
twoją pracę, i jest zbyt leniwy, by pracować.
Była to satyra na przeciwników członkostwa UK w Unii, i związanej z tym swobody
przemieszczania się i wspólnego rynku
pracy. Satyra ta była jednocześnie prawdziwa… i nie. Nie każdy imigrant jest taki
sam. Abstrahując od tego, że każdy człowiek będzie się różnił co do podejścia do
pracy – różni są też imigranci z Ukrainy
i Bangladeszu, różni imigranci w Polsce,
USA czy Francji, różni będą też ci lepiej
i ci gorzej wykształceni, kobiety i mężczyźni
a także ci, którzy do swojego miejsca zamieszkania przybyli niedawno, i ci, którzy
są w nim kolejne pokolenie. Jako że te
różnice są często niezrozumiałe i niezauważalne na pierwszy rzut oka, temat
imigracji łatwo staje się pałką w sporze
politycznym, na czym traci realny ogląd
rzeczywistości, a w konsekwencji także
sami zainteresowani.

Gdy pracodawcy mówią, że gospodarka
potrzebuje imigrantów, to mają rację
w tym sensie, że, rzeczywiście, wiele badań
wskazuje na wzmocnienie wzrostu gospodarczego w wyniku przypływu pracowników. Jak wskazują autorzy raportu „Imigration and the Economy: Economic Realities, Social Impacts & Political Choices”,
związani z Uniwersytetem Oksfordzkim
i Citi Research, gdyby w 1990 r. zamrozić
imigrację, realne PKB Niemiec byłoby
niższe o 155 mld euro, zaś Wielkiej Brytanii – o 175 mld funtów. Wzrost gospodarczy w USA byłby w latach 1990-2014
niższy o 15 proc., zaś w UK – o 20 proc.
Jednak wszystko zależy od zarówno państwa przyjmującego, jak i od samych imigrantów. Złożone badania na ten temat
przeprowadzili E. Boubtane, D. Coulibaly
i Ch. Rault. Wyszło im, że w wielu krajach
(zbadali łącznie 22) imigracja nie ma zna16
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czącego wpływu czy to na PKB, PKB per
capita czy bezrobocie. Natomiast we Francji, Islandii, Norwegii i UK to raczej wzrost
gospodarczy przyciąga imigrantów, którzy
z kolei do dalszego wzrostu się raczej nie
przyczyniają.
Wydaje się, że jest i tak, i tak. Gdy
mamy więcej rąk do pracy, rośnie także
produkcja (co jednak nie musi oznaczać
wzrostu PKB per capita). Czy jednak gospodarka odnosi także inne korzyści? Wiele
wskazuje na to, że dzięki imigracji rośnie
także innowacyjność krajów goszczących.
Jak wskazuje Darrell M. West w książce
„Brain Gain: Rethinking U.S. Immigration
Policy”, w 2006 roku co czwarty patent
z USA został opracowany przez obcokrajowca mieszkającego w Stanach, ponadto
imigranci dwukrotnie częściej niż krajowcy
zakładali własne firmy. Wielu z przybyszy
inwestuje także w start-upy. Podobnie
sytuacja wygląda w Wielkiej Brytanii.
Wracając do USA – wśród laureatów nagrody Nobla, członków Narodowej Akademii Nauki oraz reżyserów, którzy zdobyli
Oscara, jest wg autorów raportu „Imigration and the Economy” trzy razy więcej
przybyszów do USA, niż wynikałoby to
z ich udziału w populacji. Ok. 40 proc.
firm z listy Fortune 500 zostało założonych
przez migrantów w pierwszym lub drugim
pokoleniu.

sytuacji. Jak pisze V. Grossmann, w USA
wzrost liczby urodzonych poza granicami
kraju naukowców i inżynierów wśród
osób pracujących podnosi płace pracowników z wyższym wykształceniem urodzonych w USA o 8-11 proc., zaś tych bez
wyższego wykształcenia – o 4 proc. Jednak
nie wszyscy trafiają do swoich wymarzonych zawodów. Wielu imigrantów pracuje
w zawodach poniżej swoich klasyfikacji.

wielu imigrantów pracuje

w zawodach poniżej swoich
klasyfikacji. takie zjawisko
nazywa się brain waste

Takie zjawisko nazywa się brain waste.
Owo „marnowanie mózgów” wpływa negatywnie nie tylko na samych pracowników (choć trzeba powiedzieć, że i tak relatywnie mają się oni lepiej, niż w kraju
pochodzenia), ale także na pracowników
niewykwalifikowanych. Poszerzając ich
grono, zwiększa podaż rąk do pracy, co
z kolei wpływa na jej cenę. Tracą na tym
przede wszystkim rodzimi pracownicy
niewykwalifikowani, a zwłaszcza inni niewykwalifikowani imigranci, których płace
spadają.
Z drugiej strony większa podaż imigrantów w działkach „niewykwalifikowanych” pośrednio wpływa na polepszenie
się sytuacji w branżach wymagających
wysokich kwalifikacji. Przykładowo, z badań przeprowadzonych przez D. Furtado
i H. Hocka wynika, że obecność niewykwalifikowanych imigrantek z krajów latynoamerykańskich wpływa pozytywnie
na dzietność oraz aktywność zawodową
wykształconych Amerykanek. Dzieje się

Rosną nierówności

Generalnie rzecz biorąc, wśród imigrantów – ale przede wszystkim w pierwszym
pokoleniu! – jest więcej osób, którym się
„chce”, które są bardziej aktywni niż krajowcy. Wnoszą także różnorodność do
swoich miejsc pracy dzięki innemu tłu
kulturowemu. Dotyczy to jednak przede
wszystkim pracowników wykwalifikowanych. Oni najlepiej odnajdują się w nowej
17
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tak dlatego, że obecność imigrantek na
rynku pracy obniża koszty opieki nad
dziećmi, co powoduje, że matkom łatwiej
jest wrócić na rynek pracy. Jednak ogólnie
rzecz biorąc, gdy w wyniku imigracji spadają lub rosną wolno pensje pracowników
niewykwalifikowanych, rosną też nierówności płacowe. Przykładowo z badania
przeprowadzonego przez B. Hibbsa i G.
Honga wynika, że w latach 1990-2000
imigracja odpowiadała za ok. 25 proc.
wzrostu nierówności płacowych w amerykańskich obszarach metropolitalnych.

szacowali poziom bezrobocia o 30 punktów procentowych). Zdaniem krajowców,
imigrantów jest więcej niż w rzeczywistości, ich sytuacja ekonomiczna jest gorsza,
są gorzej wykształceni, a także pobierają
więcej zasiłków niż przeciętny krajowiec.
Tymczasem, jeśli weźmiemy pod uwagę emerytury, w większości badanych
państw imigranci otrzymują mniej świadczeń za pośrednictwem państwa niż krajowcy (gdy odejmiemy emerytury, imigranci rzeczywiście w ponadproporcjonalnie większym stopniu korzystają ze
świadczeń). Wyjątkiem są Niemcy, gdzie
emerytury stanowią znacznie większą
część świadczeń dla imigrantów. Można
to wytłumaczyć tym, że przykładowo masowa imigracja z Turcji zaczęła się jeszcze
w latach sześćdziesiątych XX wieku i już
w latach 80. osiągnęła poziom ponad 1,5
mln osób pochodzących z Turcji, a mieszkających w (najpierw Zachodnich) Niemczech (dziś osób tureckiego pochodzenia
mieszka w RFN ok. 2,8 mln). Te osoby –
a wiele z nich zostało w RFN – są już na
emeryturach i korzystają z odłożonych
wcześniej pieniędzy. W innych krajach
duża część imigracji to ludzie młodzi. Oni
nie pobierają emerytur (póki co najwyżej
płacą składki emerytalne), korzystają jednak z innych świadczeń.

Jesteśmy uprzedzeni

To poważny problem polityczny. Niepewność i poczucie, że jest się „okradanym”
z pracy lub płacy (choć nieprawdziwe)
wpływa na negatywne nastawienie do migracji. Jednak gdy spojrzymy na konkretne
liczby, okaże się, że poszczególne populacje
mają o obcokrajowcach zamieszkujących
ich kraje gorszą opinię, niż wymagałyby
fakty. Co tu dużo ukrywać – patrząc statystycznie, zachodnie społeczeństwa są
wobec nich w dużej mierze uprzedzone.
Wpływ, zwłaszcza ten negatywny, jest regularnie przeszacowywany. A. Alesina,
A. Miano i S. Stantcheva poprosili mieszkańców USA, UK, Francji, Niemiec, Włoch
i Szwecji m.in. o oszacowanie udziału
imigrantów w ogóle populacji, wśród niewykwalifikowanych pracowników, osób
zarabiających najmniej, bezrobotnych,
a także, jaki odsetek transferów rządowych
przeciętnego krajowca otrzymuje przeciętny imigrant. Okazało się, że w każdym
z badanych krajów udziały te były przeszacowane. Szczególnie wyraźne było to
w kontekście bezrobocia: poziom bezrobocia wśród imigrantów szacowano między 25 proc. a 40 proc., choć wynosił on
między 5 proc. a 15 proc. (Niemcy prze-

Czy dokładamy do imigracji?

I tu pojawia się pytanie o wpływ imigracji
na finanse publiczne. Jaki jest efekt fiskalny netto imigracji? Trudno go jednoznacznie zmierzyć. Występuje tu wielkie
zróżnicowanie, jeśli chodzi o kraj pochodzenia – jak można przeczytać w raporcie
„Imigration and the Economy” przykładowo w UK zatrudnionych jest 85 proc.
Polaków, a tylko 50 proc. Irańczyków czy
Pakistańczyków; z kolei ok. 1 proc. Polaków
18
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czy Filipińczyków otrzymuje dodatek pieniężny dla osób o niskich zarobkach (income support), w przeciwieństwie do 39
proc. Somalijczyków (w tym uchodźców).
Przeglądając różne badania, można dojść
do wniosku, że efekt jest bardziej pozytywny dla kraju przyjmującego, jeśli imigranci są młodzi.
Nie ulega jednak wątpliwości, że negatywne skutki migracji rodzą poważne
problemy społeczne i polityczne. Autorzy
raportu „Imigration and the Economy”
sugerują, że najlepiej radzą sobie z nimi
te państwa, które prowadzą aktywną politykę rynku pracy, takie jak np. Dania,
w której wkłada się dużo wysiłku w dopasowywanie kompetencji pracowników
do potrzeb gospodarki. Zaporą przed nadmiernym ściąganiem w dół płac może
być przykładowo płaca minimalna. Z badań przeprowadzonych przez A. Edo i H.
Rapoporta wynika, że w stanach o niższej
płacy minimalnej imigracja ma większy
wpływ na obniżanie się płac pracowników
wykwalifikowanych niż w tych stanach,
w których płaca minimalna jest wyższa.
Tego typu ingerencje rodzą także negatywne skutki – zbyt wysoka płaca minimalna może hipotetycznie utrudniać zatrudnianie odpowiedniej liczby pracowników, państwowa aktywność na rynku
pracy kosztuje etc. Od polityków (i społeczeństw) zależy, czy uznają, że warto
tego typu koszty ponieść.

poluzowanie prawa dotyczącego zatrudnienia obcokrajowców, o którym mówił
prof. Marek Okólski w wywiadzie udzielonym Jaremie Piekutowskiemu [LINK].
Jednak od tamtych chwil minęło jeszcze
niewiele czasu, dlatego zostało przeprowadzonych mało badań wskazujących na
wiążące dane. Jednak pewne wnioski
można już wyciągać.

ok. 40 proc. firm z listy

fortune 500 zostało

założonych przez migrantów
w pierwszym lub drugim

pokoleniu

Zdaniem dr hab. Agaty Górny
z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego wpływ migracji
na rozwój gospodarczy nie był negatywny. – Jeżeli już, to pozytywny, choć może
być też tak, że to właśnie wzrost gospodarczy przyciąga pracowników: popyt na
cudzoziemskich pracowników jest w Polsce
duży i zdaje się rosnąć. Imigranci pojawili
się w miejscach, gdzie wcześniej ich nie
było, np. na zachodzie Polski, na Mazurach
czy Śląsku. – mówi dr hab. Górny w rozmowie z ”Nową Konfederacją”. – Nie
ulega wątpliwości, że przyjezdni pracownicy są komplementarni na rynku pracy,
czyli uzupełniają braki w poszczególnych
branżach zwłaszcza w zakresie konkretnych kwalifikacji. Jednak cudzoziemcy
lokują się przede wszystkim w mniej atrakcyjnych pracach.
W tym miejscu warto wspomnieć
o badaniach, które w 2015 roku opublikował dr hab. Paweł Kaczmarczyk z OBM

A jak sprawy mają się w Polsce?

Na przestrzeni ostatnich lat bardzo wiele
się w tym zakresie zmieniło. Zwłaszcza
wydarzenia po protestach na Majdanie
w Kijowie oraz wojna na wschodzie Ukrainy spowodowały, że wielu naszych wschodnich sąsiadów postanowiło poszukać szczęścia nad Wisłą. Pomogło im w tym także
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UW na temat efektu fiskalnego netto imigracji z Ukrainy. Ekonomista oszacował,
że efekt ten jest pozytywny, i to w przypadku każdej z grup wieku między 16.
a 65 rokiem życia. To wynik tego, że są
stosunkowo młodzi i dobrze wykształceni.
Ponadto wielu z nich traktowało w danym
momencie swoją pracę jako czasową,
w związku z czym nie ubiegało się o różnego rodzaju świadczenia w Polsce. To
się jednak zapewne z czasem zmieni,
choćby dlatego, że część tych pracowników
zaczyna się u nas osiedlać, w związku
z czym ściąga do kraju swoje rodziny,
posyła dzieci do szkoły i z czasem –
w związku z tym, że wcześniej odprowadzali składki - zacznie pobierać także
emerytury.

bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji
przez pracodawców”.
Co to znaczy w praktyce? „Zaledwie
około 40% firm (a w sektorze rolnym
14%!) zawierało z oświadczeniobiorcami
(pracownikami z zagranicy – przyp. aut.)
odpowiednią, tj. najczęściej pisemną umowę o pracę” – pisze prof. Okólski. O ile
fakt, że badani obcokrajowcy (głównie
Ukraińcy) pracowali często dłużej od Polaków można jeszcze zrozumieć, o tyle
tego, że byli dyskryminowani płacowo –
już nie. „Niemal w połowie firm, stosujących wycenę pracy za pomocą stawki godzinowej, płacono robotnikom niewykwalifikowanym zatrudnionym w ramach procedury uproszczonej mniej niż wynosiła
ustalona prawnie stawka minimalna (tj.
12 zł brutto w 2016 r.), dwa razy częściej
niż Polakom na takim samym stanowisku” – można przeczytać w raporcie. Także
eksperci Credit Agricole w swoim tygodniku ekonomicznym MakroMapa pisali,
że z jednej strony „napływ Ukraińców do
Polski przyczynia się do ograniczania
trudności firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników”, z drugiej zaś
„napływ imigrantów oddziałuje również
w kierunku ograniczenia tempa wzrostu
wynagrodzeń w polskim przetwórstwie”.
Czyli – podobnie jak w przypadku innych
krajów – mamy do czynienia z dwoma
różnymi mechanizmami.
A co z innowacyjnością? – Można ją
rozwijać przez mechanizację albo tanią
siłę roboczą. Już z badań z końca lat 90.
wynikało, że gdyby nie migranci, to niektórzy rolnicy nie mogliby rozwijać swojej
produkcji (np. eksportować warzyw spełniających wymogi rynku UE). Z drugiej
strony w długim okresie potrzebna jest
mechanizacja, a zatrudnianie tanich pracowników pozwala na niej zaoszczędzić –
tłumaczy Górny.

Dyskryminacja w pracy

– Wygląda na to, że imigranci zaczynają
się u nas coraz lepiej czuć i mają coraz
większe wymagania, jeśli chodzi o pracę.
Bywało, że w trakcie przeprowadzanych
w ramach badań OBM UW wywiadów
pracodawcy mówili, że Ukraińcy stali się
„roszczeniowi”. Na pewno są bardziej
świadomi realiów pracy w Polsce, co wynika z tego, że ich grupa znacznie się
ostatnio powiększyła w Polsce i mogą się
nawzajem wspierać – mówi Górny. Mimo
to nadal z imigracją wiążą się liczne patologie na rynku pracy. Jak pisze prof.
Marek Okólski w wydanym w ubiegłym
miesiącu opracowaniu, „liczna w ostatnich
latach obecność cudzoziemców na polskim
rynku pracy sprzyjała utrwaleniu, a być
może wzmocnieniu jego segmentacji. Wyniki analizy uprawdopodabniają tezę, iż
to zjawisko mogło spowodować pogorszenie się warunków zatrudnienia (w tym
wynagrodzeń) pracowników w segmencie
podrzędnym, jak również nasilenie praktyk
20
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Już myślmy, co dalej

tencji pracujących. Jeśli nie zadba o to,
by nowo przybyli odnaleźli się w nowym
miejscu, skutki społeczne mogą być złe,
zwłaszcza gdy przyjdzie kryzys. Wtedy łatwo będzie znaleźć „winnego” zaistniałej
sytuacji w postaci przybysza zabierającego
„nasze miejsca pracy” lub doprowadzającego do obniżki płac.
Tego jednak nie da się zrobić bez zastanowienia się, jak ma wyglądać nasze
podejście do migracji w dłuższym terminie.
Jeśli Polska będzie nadal, jak w ciągu
ostatnich kilku lat, atrakcyjnym krajem
czy to dla Ukraińców, czy Nepalczyków
czy Hindusów, to z czasem oni u nas osiądą. Zmienią swoje przyzwyczajenia, a i staną się bardziej „kosztowni” pod względem
fiskalnym. Co do zasady, widząc korzyści
płynące z przenoszenia się obcokrajowców
do Polski – trzeba się na to przygotować
się już dziś.

Nie ma więc prostej odpowiedzi na pytanie, jak imigracja wpływa na gospodarkę –
choć większość argumentów przemawia
moim zdaniem za tym, że ma wpływ pozytywny. Kraj przyjmujący korzysta na
większej liczbie rąk do pracy i otwartych
umysłach osób zdeterminowanych do
tego, by polepszyć swój byt w nowym
miejscu zamieszkania. Jednak to, czy pojawią się skutki uboczne, zależy od wielu
czynników. Zasadniczo przedsiębiorcy
będą pewnie zawsze zadowoleni z imigracji. Pracownicy – o ile się nie przekwalifikują – mniej: gdy imigracja będzie
uzupełniała braki na rynku, nie będzie
stanowiła dla nich problemu; gorzej, gdy
przybysze będą wchodzić na „ich” poletko.
Te problemy może rozwiązywać także
państwo – także dbając o rozwój kompe-
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Gospodarka potrzebuje imigrantów
aleksaNDra faNDrejewska-tomczyk

Dziennikarka ekonomiczna. Redaktor biuletynu Prawo i Legislacja
ZPP. Wolny strzelec – współpracuje z różnymi mediami. Wcześniej
przez wiele lat związana z Rzeczpospolitą.

Polska nie ma ani spójnej polityki migracyjnej, ani skutecznej polityki
demograficznej. Obie są ważne, bo bez dostatecznej liczby mieszkańców
nie będziemy się rozwijać, nawet jeśli stworzymy wyśmienite warunki dla
przedsiębiorczości
Polska nie ma ani spójnej polityki migracyjnej, ani skutecznej polityki demograficznej. Obie są ważne, bo bez dostatecznej
liczby mieszkańców nie będziemy się rozwijać, nawet jeśli stworzymy wyśmienite
warunki dla przedsiębiorczości. To główna
konstatacja, wokół której powstał program
odnowy demograficznej i polityki imigracyjnej, przygotowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw
Enterprise Institute (oparty na raporcie
„50 milionów mieszkańców Polski. Konkretne działania, a nie tylko marzenia”).
Trochę na przekór obecnym tendencjom,
nazwano go „50 mln mieszkańców Polski”,
ale też opatrzono podtytułem: „Konkretne
działania, a nie tylko marzenia”.
Trudnej sytuacja demograficznej
w Polsce szczegółowo przedstawiać nie
trzeba. Rodzi się za mało dzieci, aby zapewnić zastępowalność pokoleń (wskaźnik
dzietności wynosi obecnie 1,45, a powinien – 2,1, jeśli kolejne pokolenia mają
być liczniejsze od poprzednich). W strukturze społeczeństwa rośnie liczba osób
starszych, maleje – dzieci i młodzieży.

Wysoki jest współczynnik obciążenia ekonomicznego, który niedawno dla Polski
policzyli ekonomiści SGH. Pokazuje on,
jaka część społeczeństwa utrzymuje się
samodzielnie z pracy, a jaka potrzebuje
dodatkowego wsparcia, bo dochody osób
z tej grupy nie wystarczają na zaspokojenie
konsumpcji. W przypadku Polski wartość
wskaźnika oznacza, że jeśli nie zwiększy
się liczba pracujących w najbliższych latach, to nie uda się nam, jako społeczeństwu, zachować obecnego poziomu konsumpcji. Granice wieku produktywnego,
w czasie którego dochody przewyższają
konsumpcję, to 26 i 56 lat. Tylko 30 roczników zarabia więcej niż wydaje. To oni
wspierają finansowo konsumpcję roczników młodszych i starszych. Przeciętnie
młodzi ludzie osiągają samodzielność finansową po skończeniu 25 lat. Przedtem
są dziećmi, nastolatkami – najczęściej się
uczą, czyli korzystają z pomocy rodziny –
z transferów prywatnych. A gdy zaczynają
pracować, to często ich pensje nie wystarczają na utrzymanie siebie i oddzielnego, samodzielnego lokum. Nadal naj22
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bliżsi wspierają ich finansowo. Natomiast
wiele osób starszych (ponad 56-letnich)
utrzymuje się z transferów publicznych.
Zgodnie z prognozami, zacytowanymi
przez Rządową Radę Ludnościową, za
ponad dwie dekady może brakować ok. 5
mln pracowników. Dla pełnego obrazu
warto przypomnieć, że poza granicami
kraju jest już ponad 2,5 mln Polaków,
z których większość wyjechała, bo nie
mogła w kraju zaspokoić aspiracji dotyczących poziomu życia.

kraje UE, w których praca może się okazać
dla Ukraińców, Białorusinów czy Rosjan
bardziej atrakcyjna niż w Polsce. Niemcy
przygotowali program, który ma spowodować zamieszkanie w ich kraju wykształconych Ukraińców. To kolejne zagrożenie
dla stabilizacji polskiego rynku pracy
i rozwoju Polski. Ważne jest więc, by Polska stała się krajem pierwszego wyboru
dla mieszkańców sąsiednich państw.

Bez zmiany podatków nie będzie
powrotów

zgodnie z prognozami,

Zaproponowane rozwiązania szczegółowe
służą pokonaniu barier różnych grup.
Podniesienie płac, zwiększenie samodzielności finansowej, sprawny system edukacji, zmniejszenie kosztu wynajmu mieszkania czy budowy domu oraz ograniczenie
biurokracji – to wszystko potrzebne jest
tak młodym ludziom w kraju, jak i emigrantom, którzy zastanawiają się, czy powrócić do Polski, oraz obywatelom sąsiednich krajów, decydującym, czy osiąść
w Polsce całą rodziną. Tak samo ważne
dla młodych ludzi w kraju i emigrantów
jest wzmocnienie ich pozycji finansowej
przez obniżenie podatków i danin obciążających płace. I choć wydawać by się
mogło, że ten postulat nie ma wiele wspólnego z polityką migracyjną, to jednak jest
inaczej. Bez zmian systemu podatkowego,
a tym samym – wynagradzania w Polsce,
nie jest możliwe przybliżenie realnej wartości polskich pensji do wynagrodzeń,
jakie można uzyskać w krajach Europy
Zachodniej.
Częścią spójnej polityki migracyjnej
powinno się stać wprowadzenie nowego
ładu prawno-instytucjonalnego. Polska
powinna zaoferować przedsiębiorcom najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem, na który

zacytowanymi przez
rządową radę

ludnościową, za ponad dwie

dekady może brakować ok. 5
mln pracowników

Koncepcja ZPP i WEI stanowi spójną
całość i składa się z trzech części. Pierwsza
dotyczy stworzenia warunków sprzyjających powrotowi emigrantów z zagranicy,
druga – mądrej absorpcji imigrantów,
przede wszystkim z krajów sąsiadujących
z Polską, a trzecia – rozsądnej i efektywnej
polityki prorodzinnej.
Przyjęcie takich założeń wynika z tego,
że usunięcie części barier, przeszkadzających młodym ludziom w kraju w spełnieniu aspiracji rodzicielskich ma znaczenie dla decyzji o powrocie dla wielu
emigrantów.
Dla przedsiębiorców ważne jest, by
zaspokoić potrzeby rynku pracy. Stąd
drugi element koncepcji: mądra absorpcja
imigrantów. Tym bardziej, że z problemami demograficznymi zmagają się inne
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możemy się powołać, jest Irlandia. Kraj,
w którym systematycznie spada liczba
osób wyjeżdżających, a rośnie – powracających z emigracji. Zmiany zaczęły się
właśnie od reformy systemu podatkowego.

zamiast czterech egzemplarzy dokumentów
składał trzy. Miejmy nadzieję, że w czasie
procedowania nad projektem uda się wprowadzić rzeczywiste uproszczenia.
Cena wynajmu mieszkania jest za
wysoka w stosunku do zarobków. Barierą,
która należy również pokonać po to, by
zwiększyć i ucywilizować rynek prywatnego wynajmu mieszkań, jest nadmierna
ochrona wynajmujących w porównaniu
z prawami właścicieli nieruchomości. Nie
ma w Polsce dobrego prawa dotyczącego
eksmisji z mieszkań. Przepisy bardziej
chronią lokatorów aniżeli właścicieli. Ci
pierwsi latami mogą żyć na koszt wynajmujących. Konieczne jest wzmocnienie
pozycji wynajmującego w przypadku nieuczciwych lokatorów.
Ważne, by program zachęcający do
powrotów uwzględniał imigrantów zarobkowych, którzy wyjechali z kraju w ciągu ostatnich 20 lat, ale też był atrakcyjny
dla potomków emigrantów sprzed wielu
lat. Jedną z takich grup są wywiezieni na
tereny byłego Związku Radzieckiego, inna
to potomkowie emigrantów, którzy osiedlili się w Ameryce Środkowej czy Południowej (np. w Brazylii czy w Argentynie).
Dobrze, że sejm przegłosował właśnie zaproponowaną przez rząd nowelę ustawy
o Karcie Polaka. Najprawdopodobniej już
tego lata (nowela ma zacząć obowiązywać
30 dni po ogłoszeniu) o Kartę Polaka
starać się będzie mogła Polonia, a nie
tylko osoby z byłych krajów ZSRR. Tym
bardziej warto usprawnić system przyznawania kart. Na niedociągnięcia zwróciła
uwagę NIK. Izba postuluje między innymi
podjęcie działań zapewniających adekwatną do skali potrzeb obsadę personelu
urzędników konsularnych oraz doposażenie placówek w sprzęt ułatwiający badanie dokumentów pod kątem wykrywania i eliminacji fałszerstw, a także zwięk-

Strukturalny problem mieszkaniowy

Z rządowych szacunków wynika, że brakuje w Polsce ok. 2,5 mln mieszkań (około
1 mln istniejących wymaga wyburzenia
lub gruntownego remontu). Wiele osób
wybrało emigrację zarobkową, ponieważ
było to bardziej opłacalne finansowo niż
przeniesienie się za pracą do innego regionu Polski.
Przez wiele lat nie uporano się z problemem ważniejszym: nie zmniejszono
kosztów biurokracji. Wciąż po to, by
zacząć budowę, potrzebna jest zgoda władzy publicznej. A każda procedura wymagana przy uzyskaniu pozwolenia na
budowę związana jest z ponoszeniem
kosztów. Potrzebne jest obniżenie kosztów
budowy domu czy zakupu mieszkania
przez zlikwidowanie kosztownej biurokracji. Niestety, ostatnie zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju biurokrację budowlaną ograniczają w sposób nader oszczędny.
Na początku kwietnia minister Jerzy
Kwieciński co prawda przypomniał na
konferencji prasowej, że „często przygotowanie dokumentacji dla domu jednorodzinnego to około 100 stron i trzeba taki
projekt do właściwego urzędu złożyć w czterech egzemplarzach”. Po zmianie prawa
budowlanego, nad którą pracuje resort,
projekt techniczny, zawierający między innymi rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne, ma być składany w urzędzie na
etapie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wniosku o pozwolenie na
użytkowanie. Każdy inwestor będzie zaś
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szenie nadzoru nad przebiegiem rozpatrywania wniosków o przyznanie Karty
Polaka oraz specjalistycznych szkoleń
urzędników konsularnych. Te zalecenia
wydają się jeszcze bardziej aktualne, jeśli
zgłoszenia osób chętnych do uzyskania
Karty przyjmować będą wszystkie polskie
konsulaty.

nie 3 lata. Większość zezwoleń wydawanych jest na czas poniżej roku. W 2018 r.
największy wzrost liczby zezwoleń na
pobyt dotyczył przede wszystkim obywateli
Ukrainy (o 33,9 tys. do 179 tys. osób),
Białorusi (o 4,7 tys. do 20 tys. os.) i Indii
(o 1,9 tys. do 8,8 tys. os.). Ponieważ dane
nie uwzględniają osób przebywających
w Polsce tymczasowo np. na podstawie
wiz, dlatego znacznie lepszym źródłem
danych o cudzoziemcach pracujących
w Polsce są dane Zakładu Ubezpieczeń

Więcej rąk do pracy

Polska może być ciekawym krajem dla
Polonii z Ameryki Południowej czy Środkowej. By wywołać to zainteresowanie
albo je wzmocnić, potrzebne są działania
informacyjne administracji, takie jak stworzenie dobrego wizerunku Polski jako
kraju przyjaznego biznesowi i rodzinie
i przygotowanie w krajach, w których istnieją skupiska Polonii, centrów informacyjno-projektowych. W takich centrach
udostępniona byłaby informacja na temat
ładu prawno-instytucjonalnego, prowadzona nauka języka polskiego; oferowane
byłyby miejsca pracy.
I znów postulat maksymalnego
uproszczenia procedury legalnego zatrudniania pracowników-obcokrajowców potrzebny jest dla zainteresowania Polską
dwóch grup: powracającej do kraju Polonii
oraz przyjeżdżających do pracy obywateli
innych państw. Dla jednych i drugich niezbędne jest stworzenie przejrzystej ścieżki
uzyskania prawa stałego pobytu oraz obywatelstwa.
Na początku 2019 r. ważne zezwolenia
na pobyt w Polsce posiadało 372 tys. cudzoziemców.
W dniach 1 stycznia 2018 r. i 2017 r.
było to odpowiednio 325 tys. i 266 tys.
osób. Zdecydowana większość, 73 proc.,
posiada zezwolenia na pobyt czasowy
związany z pracą. Zezwolenie na pobyt
czasowy może być wydane na maksymal-

częścią spójnej polityki

migracyjnej powinno stać

się wprowadzenie nowego
ładu prawno-

instytucjonalnego

Społecznych. Obecnie około 587 tysięcy
cudzoziemców z ponad 170 państw płaci
składki ZUS. Największą grupę stanowią
Ukraińcy. Jak wynika z raportu Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, składki ubezpieczeniowe wpłaca ponad 441 tysięcy
obywateli Ukrainy. Drugą po Ukraińcach
grupę cudzoziemców ubezpieczonych
w ZUS stanowią Białorusini (33,6 tys.).
Kolejne to: Wietnamczycy (8,1 tys.), Mołdawianie (7,3 tys.), Rosjanie (7,3 tys.),
Gruzini (5,9 tys.), Hindusi (5,5 tys.), Chińczycy (4,9 tys.), Rumuni (4,6 tys.) i Włosi
(4,4 tys.).
Wśród cudzoziemców przeważają
osoby w wieku produkcyjnym. Ponad 100
tysięcy osób ma od 25 do 29 lat, prawie
96 tysięcy – 30-34 lat, a powyżej 40 lat –
nieco mniej niż 83 tysiące. Mężczyzn było
ponad 382 tysiące, a kobiet prawie 187
tysięcy.
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Spójna polityki migracyjnej powinna
z założenia wspierać osoby, które są bliskie
kulturowo Polakom oraz łatwo się asymilują, a także mają poszukiwane przez
pracodawców kwalifikacje. Powinna opierać się na maksymalnym uproszczeniu
procedur związanych z legalnym zatrudnianiem cudzoziemców, w tym m.in.
umożliwiać podejmowanie pracy u dowolnego pracodawcy na podstawie jego
oświadczenia, stwarzać warunki dla zamieszkania w Polsce rodzin imigrantów,
określić szybką ścieżkę uznania kwalifikacji

zawodowych imigrantów, ułatwić naukę
języka polskiego, stworzyć przejrzystą
procedurę uzyskiwania karty stałego pobytu. Trzeba też ułatwiać uzyskanie prawa
pobytu osobom, które zainwestowały
w Polsce określoną kwotę w legalny biznes.
ZPP proponuje, by było to 100 tys. dolarów.
Jeśli nie będziemy państwem przyjaznym, zapewniającym równość szans
i grającym z obywatelem na podstawie
czytelnych reguł, imigranci wybiorą inne
kraje.
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kulturowo jestem Polakiem

z mamadou Dioufem rozmawia Paweł Średziński
mamaDou Diouf

Senegalski wokalista, dziennikarz, animator kultury i działacz
społeczny, współzałożyciel Fundacji „Afryka Inaczej”.
Prowadzi audycję poświęconą muzyce świata w Radiu Dla Ciebie.

Kiedy pytam o typowo polską muzykę, najczęściej wskazuje się tę, która
jest de facto z importu. Często słyszę: „disco polo”, czy „rock”. A gdzie
kujawiaki czy oberki?
Jak długo mieszkasz w Polsce?

czasy, kiedy w polskim sejmie było dwóch
posłów urodzonych w Afryce. To zjawisko,
że dwóch Afrykanów zasiadało w sejmowych ławach, w skali świata było na pewno
czymś wyjątkowym. Nawet biorąc pod
uwagę takie kraje, jak Wielka Brytania
i Francja. Bo jeżeli ktoś z Afryki zasiada
w tamtych parlamentach, to dlatego, że
miał wsparcie stosunkowo licznej afrykańskiej diaspory. Natomiast tutaj, w Polsce, to było naprawdę unikatowe, bo Polacy, urodzeni w Polsce, głosowali na dwie
osoby, które urodziły się na kontynencie
afrykańskim. Może dla niektórych będzie
to detal, ale moim zdaniem to było naprawdę coś.

Mamadou Diouf: We wrześniu tego roku
minie 36 lat, od kiedy przyjechałem do
Polski.

To jak jest z tą Polską z perspektywy
tak długiego czasu? Polska to kraj
przyjazny dla obcokrajowca, czy kraj,
którego należy unikać?

Jeśli chcę być konsekwentny, to nie mogę
powiedzieć, że zostaję w miejscu, które
mi nie pasuje. Mógłbym wrócić do Senegalu, bo nie ma u mnie wojny. Tyle, że ja
pokochałem Polskę. Zawsze, gdy rozmawiam z Polakami, kiedy mówię o pozytywach, podkreślam, że mówię tak nie ze
względu na to, że rozmawiam właśnie
z nimi. Przez kilka lat działałem w europejskiej platformie organizacji pozarządowych EUNOMAD, która zrzeszała organizacje z trzynastu krajów. To były

Ale jak przybysz z Senegalu czuje się
w tej Polsce?

Czuję się świetnie. Polska jest moim miejscem. Nie porównuję Polski z Senegalem.
W Senegalu są geny. W Polsce wszedłem
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do polskiej kultury. I funkcjonuję tutaj
przede wszystkim kulturowo. Utożsamiam
się kulturowo z Polską. Byłem świadkiem
historycznych przemian w Polsce. Jednak
najważniejszy był ten wysiłek, który wykonałem po zakończeniu studiów. Wcześniej język polski był przede wszystkim
moim narzędziem do nauki. Skupiałem
się wyłącznie na słownictwie podręcznikowo-weterynaryjnym. I dopiero po studiach, kiedy zacząłem jeździć i koncertować w Polsce, to nagle mnie uderzyło:
chłopie, siedzisz tu, a tak naprawdę nie
znasz tego miejsca. I wtedy zacząłem się
interesować bardziej językiem polskim.

torię. Zawsze powtarzam innym Afrykanom, aby uczyli się języka polskiego, jeśli
zdecydują się mieszkać w Polsce. I przypominam im, że wtedy będą nawet mogli
się kłócić po polsku. Język jest kluczem
do wszystkiego.

Kim jest Mamadou Diouf w 2019 roku?

Dziś wewnętrznie uważam, że jestem kulturowym Polakiem. I owszem, jeśli ktoś
się skupi na moim zewnętrznym wyglądzie,
to taka osoba będzie miała problem. Kilka
lat temu na Placu Bankowym spotkałem
kibica Legii. I on zadał mi pytanie, co tu
robię. Łatwo było odczytać jego intencje,
ale nie zraziłem się i zacząłem z nim rozmawiać o historii Polski. Zapytałem o Kazimierza Wielkiego i czy wie, w którym
wieku rządził Królestwem Polskim. On
odpowiedział, że w XV, po dłuższej chwili
zastanowienia. Odparłem – pomyliłeś się
o jedno stulecie. Ów kibic podał mi wtedy
rękę i poszedł dalej. Dlatego podkreślam,
że warto poznać dobrze miejsce, w którym
mieszkam. Bo wtedy nikt mi nie może
powiedzieć, że nie jestem stąd. Moja
relacja z Polską trwa już ponad 35 lat i ja
wiem, czym jest ten kraj, bo poznałem
jego historię.

kiedy osoba z afryki,

załóżmy, że taki mamadou
z senegalu, próbuje

egzaminować Polaków, to na
pewno zmusza do

zastanowienia się nad sobą

Grzebanie w kulturze i w historii danego
miejsca daje nam bardzo skuteczny parasol, który ułatwia nam zamieszkanie
w obcym kraju. Ta wiedza, do której docieramy, ułatwia wiele w relacjach między
ludźmi, między gospodarzem a gościem.
Obowiązki gościa to nie tylko szanowanie
prawa, które obowiązuje w kraju, do którego przyjechał, bo to najprostsza rzecz.
Ten gość powinien dowiedzieć się jak najwięcej o tym, co to za miejsce. To jest
najlepsze zachowanie. Dzięki niemu szanujemy to, co jest na miejscu, i w takiej
sytuacji odruchowo gospodarz się otwiera.
A język to najprostsza brama do miejscowych. Po drodze mamy literaturę i his-

Pytasz o tę historię kraju nad Wisłą
ludzi, szczególnie ludzi młodych, kiedy
prowadzisz warsztaty z ich udziałem.
Jak wypada ten test ze znajomości
historii i kultury Polski?

Zbyt rzadko zadajemy sobie pytanie o naszą tożsamość. Jeżeli ktoś urodził się
w Polsce, to jest z tego miejsca, i wtedy
test z historii tego kraju nie budzi zdziwienia. Natomiast, kiedy osoba z Afryki,
załóżmy, że taki Mamadou z Senegalu,
próbuje egzaminować Polaków, to na
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pewno zmusza do zastanowienia się nad
sobą. Na ogół mało kto wie, ile lat mieszkam w Polsce i mało komu przychodzi
do głowy, w jakim stopniu ten gość z Afryki
może znać język polski, i że może czytać
Biblię czy pisma filozoficzne w języku
polskim. Staram się uświadomić mojego
słuchacza, że człowiek to są geny i kultura.
Do kultury możemy wejść przez geny, i to
jest nam dane wraz z momentem narodzin.
Niektórzy chwalą się tym, ale to jest przecież nam dane i niezależne od nas, więc
jak można chwalić się z prezentu. Z jednej
strony uświadamiam na takich warsztatach, że można urodzić się na Księżycu
i trafić na Ziemię, trafić do Polski, poznać
nowe miejsce lepiej i utożsamiać się z nim.
Kiedy zadaję takie pytania o tożsamość,
historię i kulturę, młodzi ludzie nie zawsze
znają na nie odpowiedzi. Wtedy myślą
sobie: kurczę, jednak można nie urodzić
się w tym miejscu i wiedzieć o nim bardzo
dużo. O tę refleksję mi chodzi: ktoś obcy
z wyglądu może być bardzo blisko. I to
jest coś co dociera do młodzieży, z którą
się spotykam. Temu właśnie służą te moje
rozmowy z młodzieżą.

Często słyszę: „disco polo” czy „rock”.
A przecież w obu przypadkach mamy muzykę z importu. A gdzie kujawiaki czy
oberki? Kiedyś rozmawiałem z dziennikarzem, stosunkowo znanym czytelnikom
mediów związanych z polską prawicą.
Wydał książkę i postanowił zaprosić różnych ludzi do zadawania mu pytań. Znalazłem się wśród zaproszonych. I na pewnym etapie rozmowy zadałem mu pytanie,
czy ma polską muzykę w domu. Popatrzył
na mnie i odpowiedział, że nie ma. I zawstydził się.
Dziś często mówi się o patriotyzmie.
Czym jest ten patriotyzm?

Czasami ludzie używają terminów, których
nie rozumieją. Patriota to nie jest przecież
tylko ta osoba, która stoi z bronią na granicy w gotowości do obrony swojego kraju.
Patriotyzm nie kończy się na tym, a dopiero na tym zaczyna. Patriota to nie
tylko ten człowiek, który uczciwie płaci
podatki, ale i ten, który dobrze zna historię
i kulturę swojego miejsca. Podejrzewam,
że jest sporo osób, które nie znają od początku do końca „Mazurka Dąbrowskiego”.
To ciekawe, że młody człowiek w Polsce
utożsamia się z hip-hopem, który pochodzi
z Ameryki, z muzyką dance czy rockiem,
rzadziej z amerykańskim bluesem, z muzyką fado z Portugalii, z flamenco, ale
ten człowiek powinien wiedzieć, że jest
wspomniany już oberek czy kujawiak. Powinien przynajmniej znać te nazwy, nawet
jeśli nie słucha takiej muzyki. W Polsce
ta tradycyjna muzyka została zepchnięta
na margines. Jest pewna grupa ludzi,
która próbuje promować tę muzykę, ale
wciąż w tym kraju robi się za mało w tym
zakresie. Podczas mojej audycji radiowej,
którą współprowadzę, prezentujemy muzykę świata, a wśród niej sporo polskiego

Mówienie o Polsce pozwala mówić
o Afryce?

Mówienie o samej Afryce nie miałoby
sensu bez odniesienia się do Polski.
Owszem można byłoby podkreślać wyłącznie egzotykę, ale na prowadzonych
przeze mnie warsztatach mówię tak o Afryce i Senegalu, jak i o Polsce.

Jesteś z wyboru muzykiem. Pytasz
też o muzykę?

Polska muzyka nie ma łatwo. Kiedy pytam
o typowo polską muzykę, najczęściej wskazuje się tę, która jest de facto z importu.
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folku. Zapraszamy artystów i zespoły,
i kiedy rozmawiamy z nimi, to rzeczywiście
potwierdzają, że media nie pomagają promować polskiej tradycji muzycznej. Brakuje też takiego dużego festiwalu muzyki
ludowej na miarę Opola, bo Opole to najczęściej muzyka z importu, śpiewana po
polsku. Mam wrażenie, że Polacy wstydzą
się tych ludowych dźwięków. I to jest niedobrze. W rezultacie, kiedy idzie się na
spotkania z młodzieżą i pyta młodych
ludzi o nazwy tych polskich dźwięków, to
jest duży problem z uzyskaniem odpowiedzi.

w nowym miejscu z wyboru. O ile żaden
człowiek nie wybiera sobie miejsca narodzin, to każdy może poznać miejsce, w którym przyszło mu żyć. Wtedy jest mniej
konfliktów, ale przede wszystkim mniej
kompleksów. Bo te wszystkie gadki w rodzaju „on jest taki, on jest siaki” wynikają
właśnie z kompleksów. Jeżeli znam swoją
kulturę, to tylko kretyn myśli o niej w kategoriach, że ona jest lepsza lub gorsza.
Moim zdaniem pewne wypowiedzi względem innych wynikają z kiepskiej znajomości samego siebie. Tu nie ma tej konkurencji, która występuje w sporcie i w innych dziedzinach. Mam solidną świadomość swojej kultury i wtedy nie porównuję
jej z innymi w kategoriach dobra i zła.

Myślisz, że mieszkając w Polsce od
ponad trzydziestu lat, to uczucie patriotyzmu, miłości do kraju, w którym
osiedliłeś się z wyboru jest u ciebie
czymś bardzo naturalnym?

w senegalu mało ludzi ma
świadomość budżetu

Tak. To jest jak najbardziej naturalne
i zastanawiam się, w jakim stopniu Polacy,
którzy żyją na emigracji, patrzą na swoje
nowe miejsce zamieszkania jako na miejsce do zarobkowania, czy też jest w tym
coś więcej. Jeśli się zarabia, to oczywiście
nie ma nic w tym złego, ale gdy przyjeżdżamy do nowego kraju na długo, staje
się on naszym nowym domem. I nie oznacza to wyłącznie zarabiania pieniędzy
i płacenia podatków. Powinien temu towarzyszyć ten drugi odruch – zainteresowanie miejscem i nową kulturą. I to
właśnie miało miejsce w moim przypadku.
Nie chodzi o to, aby być, jak to mówię,
cukrem w gorącej herbacie. Nie przestanę
pochodzić z Senegalu. To nie ten rodzaj
myślenia. Ten bagaż, który mam jako Polak żyjący w Argentynie czy w USA, bagaż,
z którym trafiam do nowego miejsca,
a składają się na niego język, religia, tradycja – nie powinien zostać porzucony.
Druga sprawa to jest to, jak ja się czuję

państwa, płacenia

podatków. to nie są rzeczy
oczywiste

A co ze sportem?

W tym poznawaniu nowego miejsca sport
jest bardzo dobrym przykładem na utożsamianie się z miejscem. Gdy zaczynamy
kibicować sportowcom kraju, w którym
mieszkam, to jest to właśnie ten moment.
Wtedy nie mówię, że dziękuję Polsce tylko
za to, że mam pracę, moje dzieci chodzą
tutaj do szkoły. Owszem, to ważne, ale
znacznie ważniejszy jest moment, kiedy
polska reprezentacja przegrywa i wtedy
mnie coś kłuje. Kiedy Adam Małysz przegrywał, to bolało. I to jest ten moment,
kiedy zaczynam utożsamiać się z tym
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miejscem. W ten sposób nasze korzenie
zaczynają się mocno osadzać w ziemi nowego miejsca. Tak było u mnie.

odwrócił i zaczęła się kolonizacja północy
Afryki. Mieszkańcy tej części kontynentu
byli zaskoczeni. Kiedyś to oni dyktowali
warunki, a później role się odwróciły.

Coraz częściej przywołuje się przykład
Europy Zachodniej i mówi się o kryzysie migracyjnym, strasząc nim również Polaków. Co poszło nie tak na
zachodzie Unii Europejskiej?

Problemy nie dotyczą wyłącznie Europy. Ich źródeł powinniśmy szukać
również w Afryce?

W Senegalu niewielu ludzi ma świadomość
budżetu państwa, płacenia podatków. To
nie są rzeczy oczywiste. I dlatego politycy
w czasie kampanii wyborczej jadą na prowincję i mówią: daliśmy wam szkołę.
W normalnej demokracji żaden polityk
nie powiedziałby, że dał coś, bo istnieje
świadomość, że jest to finansowane ze
wspólnej kasy państwa, a tym samym
z kieszeni podatników. Tego nie ma w Senegalu. Jest to traktowane w kategoriach –
wybudowaliśmy wam drogę, zrobiliśmy
wam prezent. Na afrykańskiej prowincji
ludzie „modlą się” do rządu, żeby ten był
łaskaw im coś załatwić. Winę ponoszą
sami rządzący. Ich nieuczciwość polega
na tym, że od kilkudziesięciu lat kraje
Afryki są już niepodległe, a wciąż wielu
polityków odwołuje się do niewolnictwa
i kolonializmu. A przecież trzeba pracować,
a nie przerzucać całą winę na świat poza
Afryką.
Afryka subsaharyjska nigdy nie była
problemem we Francji. Jeżeli ktoś ze
swojego pochodzenia zrobił manifest polityczny i twierdził, że jest wyjątkowy, to
raczej miało związek z kulturą krajów
arabskich. To wynika z kompleksu. Kiedyś
Arabowie byli śródziemnomorską potęgą,
a teraz nią nie są. Podejrzewam, że jeśli
tego nie powiedzą nawet otwarcie, to ten
wątek funkcjonuje podświadomie. I tu
pojawia się ten wątek religijny, bo jest
najłatwiejszy do przyjęcia. W rezultacie
nagle pojawia się duża grupa ludzi, która

Tam największym problemem jest to, że
są różne motywacje i różne nastawienie.
Kiedy obserwuję Senegalczyków, którzy
przyjeżdżają do Włoch i do Hiszpanii, to
widzę, że mamy całą paletę osób od osób
z analfabetyzmem po osoby bardzo wykształcone. I takie osoby bez wykształcenia
będą miały poważny problem w nauce
już samego języka, bo nie znają żadnego
alfabetu i gramatyki. Na poziomie świadomościowym i przygotowawczym to jest
już pierwsza bariera. Bo jeśli człowiek
nie jest w stanie nauczyć się języka kraju
przyjmującego, to później będzie już tylko
trudniej.
A jednak mieszkańcy Afryki, którzy
przyjeżdżają do Francji mówią po francusku, przynajmniej część z nich.

Między Francją a Afryką jest pewien związek, który Polakowi trudno zrozumieć.
Wyobraźmy sobie, że Rzeczpospolita Obojga Narodów przetrwała do dziś. Nie byłoby
wtedy tylko jednego języka. I tak byłe kolonie traktują Francję. Paryż próbował
uczynić z mieszkańców Afryki Francuzów.
Wydaje mi się, że ten problem, który jest
w relacjach między Francją a Afryką, dotyczy zarabizowanej Afryki Północnej.
Wynika on z historii i wywodzi swój rodowód z czasów Karola Młota, który zatrzymał Arabów pod Poitiers. Arabowie
byli już wtedy we Francji. Potem los się
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zamiast rozmawiać o relacja algierskofrancuskich, przechodzi na temat stosunków islamsko-francuskich. Łatwiej im odwołać się do islamu, bo islam reguluje
wszystko. Jeżeli ktoś czuje się muzułmaninem, ma wskazówki, jak żyć zgodnie
z prawem swojej religii, ale nie ma w sobie
refleksji, że istnieją inne religie, i zdaje
się ignorować fakt, że jest w kraju, w którym
konstytucja mówi coś innego niż islam.

przenieśli swój kraj. To coś analogicznego
do polskiego Jackowa w Chicago. I tu
jest ten największy błąd, który sprawił,
że dziś nie będzie łatwo wyjść z tej gettoizacji Francji. To czego ja doświadczam
w Polsce, jest o wiele lepsze. Mamadou
mieszka w Polsce, i w promieniu dwóchtrzech kilometrów jest jedynym gościem
z Afryki. I taka osoba szybciej się integruje.
A jeśli tworzy się miejsca, w których mówi
się przybyszom: „żyjcie między sobą” –
to ten człowiek w Europie jest cały czas
w tej Afryce. I to jest bardzo niedobre.

Światowe potęgi, do których
dołączyły chiny, wciąż

Teraz już trudno znaleźć dobre rozwiązanie kryzysu migracyjnego w Europie. Co można zrobić? Mury nie zatrzymają imigracji.

decydują o cenie kakao

i surowców naturalnych.

cena produktów z afryki nie

Światowe potęgi, do których dołączyły
Chiny, wciąż decydują o cenie kakao i surowców naturalnych. Cena produktów
z Afryki nie jest dyktowana przez afrykańskie państwa. Stąd te niedomagania
w sporej części afrykańskich państw. Naturalnym pragnieniem jest poprawa sytuacji finansowej. Polacy dobrze znają
ten stan, bo od lat wyjeżdżali za chlebem.
Ludzie płacą przemytnikom, wierząc w istnienie Eldorado na północy. Jeżeli ktoś
pokonuje Saharę, to musi być bardzo zdeterminowany. Zanim dojdzie do wyjazdu,
nikt nie mówi młodym ludziom: „zostańcie
w Afryce”, a afrykańskie rządy robią niewiele, aby zatrzymać swoich obywateli.
A mogłyby powiedzieć: „zostańcie, będą
miejsca pracy”. Ta część należy do kontynentu. Jeżeli tego nie zrobi, nic się nie
zmieni.
Europa nie zamknie Morza Śródziemnego, ale powinna dać zdecydowany
sygnał, że wyjazd na kontynent europejski
to może być kiepska inwestycja i może
się nie udać. Ludzie, którzy podejmują

jest dyktowana przez
afrykańskie państwa

Jest też druga strona medalu. Przeciętny Francuz wie, że Francja jest cały
czas obecna w Afryce. Nie tylko finansowo,
ale i politycznie. Wystarczy spojrzeć na
wszystkie zamachy stanu, które miały
miejsce na kontynencie w byłych koloniach
francuskich. Często były inspirowane
i wspierane przez Paryż. Zamachy stanu
stuprocentowo afrykańskie są nieliczne.

Na czym polega największy błąd Francji?

Ludzie, którzy przyjeżdżają z Afryki, nie
rozpraszają się, tylko tworzą getta. Nie
wiem, w jakim stopniu było to świadome.
Dziś, kiedy spaceruję po Paryżu, wchodząc
do dzielnic, o której mówi się „dzielnica
z problemami” mam wrażenie, że dotarłem
do Dakaru, Algieru lub Tunisu. Przybysze
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ryzyko migracji, często nie mają tej świadomości. Europa jest na tyle silna, że powinna zastanowić się nad tym, jak pomóc
Afryce, ale nie poprzez rozdawnictwo pieniędzy. Moim zdaniem osoby, które przyjechały nielegalnie z krajów, w których
nie ma wojny, powinny wrócić. Należy
również podkreślić, że relacje pomocowe
nie mogą toczyć się tak, jak toczą się
teraz. Przyjmijmy, że Europa daje te sto
euro, ale z tej kwoty ponad połowa trafi
do ekspertów z Europy i podwykonawców
spoza Afryki. Ile euro zostanie w Afryce?
I jaka jest efektywność tych projektów
pomocowych? Europie powinno dziś zależeć najbardziej na rozwoju afrykańskiej
gospodarki, bo w ten sposób łatwiej będzie
zatrzymać ludzi, którzy przeprawiają się
przez morze do Unii Europejskiej. Pamiętam Polskę w latach 80., kiedy brakowało wielu produktów w sklepach.
Mimo tego Polska wykonała ogromny
skok. Ten typ relacji między zachodem
a wschodem Europy powinien zacząć obowiązywać w relacjach europejsko-afrykańskich. Samobójcze podróże do Europy
pochłoną kolejne tysiące ofiar. Zatem dwa
największe problemy to brak uczciwości
afrykańskich rządzących i ta Europa, która
udaje i pozwala przywódcom Afryki na
trwanie w gospodarczym kryzysie.

dwa bractwa są buforem przed radykalnym
i negatywnym islamem. W składzie senegalskich rządów znajdziemy imiona
chrześcijańskie i muzułmańskie. Na północy jest najwięcej muzułmanów, ale
w pierwszej stolica Senegalu, Saint Louis,
byli już liczni chrześcijanie. W moim regionie jest 1/3 muzułmanów, 1/3 chrześcijan i 1/3 animistów. Moja siostra wyszła
za katolika, druga była gotowa jechać do
Mekki. Mój ojciec to animista, a kuzyn,
który mnie wychowywał, pojechał na pielgrzymkę do Mekki. Senegal to chyba jedyne miejsce, gdzie są dwa cmentarze
mieszane. Gdzie są pochówki muzułmanów i katolików.

Dziś popularne są słowa „dyskryminacja” i „rasizm”. Jak to wygląda z obu
perspektyw, w Polsce i w Senegalu?

Człowiek jest wzrokowcem i nie będzie
szukał tego, co łączy ludzi. Kontynent afrykański miał dziwne relacje ze światem
arabskim i europejskim. My byliśmy produktami, sprzedawano nas. To blokuje
Europę, ale i świat arabski, w tych relacjach
równościowych. Wiem, że są w Polsce
osoby, które nawiązują do wyższości nad
innymi. Ale z mojej perspektywy najważniejsze jest to, co dzieje się, kiedy idę
ulicą, jadę tramwajem, to jest dla mnie
ważniejsze. Margines jest wszędzie. Kiedy
pisałem książkę o rasizmie, żeby być uczciwym, napisałem również o relacjach między Bantu a Pigmejami, które są takie
same jak Europa-Afryka w czasach kolonializmu. Bantu uważają Pigmejów za
bliższych zwierzętom.
W Senegalu mamy jeszcze inny problem. Mamy szlachtę, wolnych ludzi i kasty. To nie jest tak jak w Polsce, że Kowalski dziś nie jest kojarzony z kowalem.
W Senegalu twoje nazwisko mówi wszyst-

Pochodzisz z Senegalu. Większość
Senegalczyków wyznaje islam, ale
przez lata miała prezydenta katolika,
którym został Léopold Senghor.

Sytuację Senegalu można porównać
do okresu, kiedy w Polsce mieliśmy dwóch
posłów z Afryki. Senegal nie uległ radykalnemu islamowi. Niepodległość kraju
wywalczyli razem muzułmanie i chrześcijanie. Katolika wsparły dwa bractwa
muzułmańskie, murydzi i tidżani. To te
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ko o tobie. Jeśli masz nazwisko Diouf, to
wiesz, że jest to grupa etniczna Serer.
I wiesz, czym się Serer zajmują, bo są
rolnikami. Dlatego polityk, który jest kowalem, ma problem. Są osoby, które nie
dopuszczają, żeby człowiek z kasty był
prezydentem. Jeżeli jest kowalem czy
szewcem, to nie może objąć pewnych
funkcji. Podobna kastowość obowiązuje
w przypadku zawierania małżeństw.

Uważam, że dawniej termin „tolerancja”
miał swój wydźwięk moralny. Dziś już go
nie ma. „Tolerancja” jest słowem za słabym. Zwalnia nas z życzliwości, bez której
trudno o zdrowe relacje między ludźmi.
Być życzliwym, to nie tylko kwestia tolerowania. Mogę zapukać do sąsiadów i poprosić o pomoc. Oni wiedzą, kiedy mam
urodziny, składam im świąteczne życzenia.
Jest interakcja, niewymuszona, i nie dzieje
się wyłącznie w obrębie rodziny. Dlatego
bardzo lubię słowo „życzliwość” i nim zastępuję „tolerancję”. Życzliwość opisuje
zdrowe relacje między ludźmi.

Często powtarzasz, że nie lubisz słowa
„tolerancja”. Dlaczego?

Paweł ŚreDziński

Dziennikarz, miłośnik przyrody, rzecznik Fundacji Dziedzictwo
Przyrodnicze i redaktor Magazynu Poświęconego Przyrodzie
natropie.tv
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europa pomiędzy supermocarstwami
jaN techau

Analityk polityki zagranicznej, dyrektor programowy ds. Europy
w The German Marshall Fund of the United States (GMF),
w latach 2011-2016 dyrektor think tanku Carnegie Europe w Brukseli.

Wystąpienie Jana Techaua na dyskusji „Pomiędzy supermocarstwami.
Europa wobec rywalizacji amerykańsko-chińskiej”, zorganizowanej przez
„Nową Konfederację” oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 9 kwietnia 2019 r.
Temat wybrany na dziś brzmi: „Europa
wobec rywalizacji amerykańsko-chińskiej”.
Jest to zatem pytanie o nowym światowy
porządek, który kształtuje się na naszych
oczach oraz o rolę, jaką możemy w nim
odegrać.

ogromną karierę w ostatnich latach. Dla
wielu osób suwerenność jest najważniejszą
wartością. Tak rzeczywiście jest. Natomiast
prawdziwe pytanie nie sprowadza się do
tego, czy możemy ją całkowicie zatrzymać – ponieważ w obecnym świecie nie
możemy – ale do tego, z kim ją współdzielimy dobrowolnie. Chcemy zatem
świata, w którym sami możemy decydować, z kim dzielić naszą suwerenność.
Chcemy być w stanie odpowiadać na potrzeby naszych obywateli. W końcu –
chcemy dobrze spać w nocy. A więc powinniśmy budować to wszystko na systemie zaufania. Nie chodzi tutaj tylko o pieniądze, ale o wiele więcej. Do tego potrzebujemy ludzi, którzy tworzą zaufanie,
i w których możemy pokładać zaufanie.
Zwykło się mówić podczas wielkich przemówień, że „najlepsze dni są jeszcze przed
nami”. Nikt tego nie wie, ale potrzebujemy
nadziei, że przyszłość będzie się rysować
w dobrych kolorach. Być może nie w różowych, być może nie będzie to perspektywa
o sto pięćdziesiąt procent lepsza niż to,

Cztery kluczowe kwestie

Wychodząc od tego, jak my, Europejczycy,
mamy się w tym nowym świecie pomiędzy
dwoma mocarstwami odnaleźć, należy
sobie zadać pytanie: jakiego życia w jego
ramach oczekujemy? Odpowiedzi, co do
których zawsze się zgadzamy, są proste:
chcemy żyć w dobrobycie, w wolności
i pokoju. Natomiast w praktyce za tymi
trzema filarami stoją rzeczy bardziej skomplikowane. Po pierwsze, to oznacza, że
chcemy być wolni od politycznego i nuklearnego szantażu. Po drugie, chcemy decydować o tym, z kim współdzielić naszą
suwerenność.
To jest szalenie istotne zagadnienie.
„Suwerenność” to słowo, które zrobiło
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co mamy teraz. Ale jeżeli odejdziemy od
tego toru myślenia, to wówczas stoczymy
się w przepaść polityki radykalizmu. Jak
więc możemy osiągnąć takie życie, które
właśnie zarysowałem?
Wydaje mi się, że to wszystko zasadza
się na czterech zagadnieniach. Oczywiście
mamy multum czynników, które należałoby uwzględnić, ale chciałbym się skupić
na tych czterech, które uważam za najważniejsze. Po pierwsze o tym, czy takie
życie jest dla nas możliwe i wykonalne,
zadecyduje odpowiedź na pytanie o to,
czy Ameryka zechce pozostać w Europie,
czy będzie zainteresowana utrzymaniem
tutaj swojej strefy wpływów. Po drugie,
pytanie, czy możemy dodać element polityki siły do działań Unii Europejskiej.
Trzecie pytanie brzmi: Jak możemy pozostać gospodarczo żywotni i silni? W końcu czwarte: Czego tak właściwie Chiny
od nas chcą? Te cztery pytania chciałbym
tutaj podnieść.

obecnym w Europie, Stany Zjednoczone
wyciszyły wszystkie inne konflikty – pomiędzy Niemcami i Francuzami, Szwedami i Austriakami i kimkolwiek, kto odgrywał znaczącą rolę w dwutysięcznej historii Europy. Dzięki temu Europejczycy
mogli w końcu zacząć sobie ufać. Często
zapominamy w kontekście integracji europejskiej, że jej fundamentem był również
ten dopływ zaufania, który umożliwili

Będąc największym

mocarstwem politycznym
i militarnym, obecnym
w europie, stany

zjednoczone wyciszyły

wszystkie inne konflikty –
pomiędzy Niemcami

i francuzami, szwedami

Czy Stany Zjednoczone chcą utrzymać
w Europie swoją obecność?

i austriakami i kimkolwiek,

kto odgrywał znaczącą rolę

Nasza stabilność w Europie jest zapożyczona. Żyjemy pod amerykańskimi gwarancjami i parasolem nuklearnym USA,
które pozwalają nam żyć w dotychczasowy
sposób. Wielkie pytanie brzmi: czy tak
może pozostać? To jest kluczowe i strategiczne pytanie. Warto sobie przypomnieć, że jeśli mówimy o pax americana,
rola USA ma dwie funkcje. Po pierwsze,
funkcję zewnętrzną, czyli ochronną – tą
kwestią administrowało NATO, z elementem nuklearnym. Ale rola USA ma również
wewnętrzne odziaływanie na Europę.
Obecność amerykańska w Europie przyćmiła starą rywalizację pomiędzy państwami europejskimi. Będąc największym
mocarstwem politycznym i militarnym,

w dwutysięcznej historii
europy

Amerykanie. W ciągu ostatnich dwudziestu
pięciu lat widzimy natomiast, że następuje
redukcja amerykańskiej obecności w Europie. Dość systematycznie, aż do niedawna, kiedy zobaczyliśmy reinwestycje.
Przez większość tego okresu było to jednak
zwijanie amerykańskiej obecności politycznej i militarnej w Europie. Europie
jest również trudniej przeforsować dzisiaj
swój punkt widzenia w Waszyngtonie.
Nasza waluta, nasza siła przekonywania
jest mniejsza. Ponowne inwestycje nie
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będą w stanie skompensować tego, jakie
straty zostały poczynione przez ostatnie
dziesięciolecia. W tym kontekście pojawia
się pytanie: Jak Europa powinna na to
odpowiedzieć?
Widzimy nowe inwestycje, natomiast
ciągle mamy obawę dotyczącą wiarygodności, rzetelności amerykańskiego zaangażowania w Europie. Częściowo przez
obecnego prezydenta USA, a częściowo
przez długofalowe trendy, które wyprowadzają Stany Zjednoczone z Europy.
Dwa krótkie przykłady, które ilustrują
ten mechanizm. Pierwszy to traktat INF
(Układ o całkowitej likwidacji pocisków
rakietowych pośredniego zasięgu), który
jest stopniowo wycofywany, mówiąc oględnie. To decyzja podjęta zarówno przez
Rosję, jak i USA – z różnych powodów,
ale jednomyślnie, ze względu na ich wspólny strach przed Chinami. Decyzja niezwiązana z Europą, co pokazuje, jak drugo- lub trzeciorzędna jest nasza wartość
strategiczna w tej rywalizacji między mocarstwami. My, jako Europa, jesteśmy
odbiorcą tej decyzji. Została podjęta z powodów znajdujących się na zewnątrz Europy, ale będzie na nas miała ogromny
wpływ, ze względu na asymetrię interesów.
Podczas gdy Rosja i USA są równie
zainteresowane Chinami, Rosja jest również istotnie zainteresowana Europą. Nie
jesteśmy natomiast pewni, czy to zainteresowanie wciąż istnieje po stronie Ameryki. Rosja z całą pewnością wykorzysta
tę decyzję, aby zmienić równowagę sił
w Europie i to na pewno będzie dla naszego
kontynentu problemem. Bardzo istotna
decyzja z punktu widzenia rozkładu sił
w Europie została podjęta nie ze względu
na nasze działania, ale ze względu na
działania kogoś spoza Europy. To bardzo
znacząca, strategiczna zmiana. W czasie
zimnej wojny, Stany Zjednoczone musiały

patrzeć na Europę ze względu na rywalizację z ZSRR. W kontekście rywalizacji
z Chinami, Europa nie jest już USA tak
potrzebna.
Druga decyzja, która również stawia
pod znakiem zapytania zainteresowanie
USA Europą, to sposób, w jaki Stany
Zjednoczone zdecydowały się wyalienować
Europę w pierwszej kolejności, zanim zaczęły wojnę handlową z Chinami. Dlaczego
prezydent Trump, jeśli naprawdę jest zaniepokojony Chinami jako problemem
w handlu, w pierwszej kolejności wyalienował Europejczyków, którzy byli jego
najlepszymi sojusznikami w bitwie przeciwko Chinom? Którzy mają w stu procentach te same obawy wobec chińskiego
handlu i polityki monetarnej? Jeśli można
sobie pozwolić na wyalienowanie swojego
partnera, zanim przejdzie się do przeciwnika, oznacza to, że w strategicznych
priorytetach z przeszłości coś musiało się
zmienić. Coś, czego my, Europejczycy,
powinniśmy się obawiać. Mówię to jako
zagorzały zwolennik opcji transatlantyckiej, który wierzy, że Europejczycy potrzebują Ameryki i jej obecności na kontynencie, i który pracuje dla transatlantyckiej organizacji, jaką jest GMF. Istnieje
powód, żeby być zaniepokojonym. Nie
tylko sytuacją po naszej stronie równania,
chociaż ona również przygasła. Mówię to
z perspektywy kraju, który wcale nie wyrywa się do swojego wkładu w relacje
transatlantyckie, ale wszystko to sprowadza się do tego, czy Ameryka będzie chciała
zachować tutaj swoją obecność.
Musimy jako Europejczycy zabiegać
o pozostanie Ameryki przy dotychczasowym sposobie myślenia. Aby zatrzymać
ich w Europie, musimy zrobić dwie rzeczy.
Po pierwsze musimy myśleć poważnie
o naszym własnym bezpieczeństwie, ponieważ jeśli nie będziemy myśleć, to dla37
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czego miałaby to robić Ameryka? Po
drugie musimy być, w taki czy inny sposób,
przydatni Ameryce w tym nowym porządku.

przesłanka do stwierdzenia, że musimy
być graczem bardziej mocarstwowym. Ale
to jest trudne.
Nie jesteśmy kontynentem zjednoczonym, ale podzielonym. Mamy wielu
polityków i mały obszar. Kontynent jest
wewnętrznie niestabilny – popatrzymy
na historię. Dlatego trzeba cały czas inwestować w stabilność Europy. Jak to
zrobić, kiedy to zaufanie generowane
przez USA jest mniejsze? W mojej opinii
polityka zagraniczna, która obejmuje politykę obronną, nie będzie się rozwijać

Czy możemy wprowadzić element
polityki siły do Unii Europejskiej?

Unia Europejska jest krytykowana, że nie
ma silnie prowadzonej polityki zagranicznej. Zasadnie – bo czy Europa jest w stanie
mówić jednym głosem? Czy może stać
się graczem na arenie międzynarodowej
w polityce zagranicznej, tak samo jak
w handlu? Czy pieniądze, które Europa
wydaje na świecie mogą się przełożyć na
wpływy polityczne? To są uzasadnione
uwagi krytyczne, ale trochę niesprawiedliwe, ponieważ kiedy Unia Europejska
(EWWiS) powstawała, nie miała być graczem w polityce międzynarodowej. Nie
taka była jej rola. Przede wszystkim miała
służyć celom wewnętrznym w Europie,
temu, by ludzie się wzbogacili, odbudowali
kontynent. Miało to być także narzędzie
kompromisu, które zaradzi problemom,
rozwiązywanym dotąd przez Europejczyków za pomocą wojen. I rzeczywiście,
świetnie działa, gdy wziąć pod uwagę ten
cel u zarania. UE oskarża się o rzeczy,
dla których nie powstawała, ale których
teraz się od niej wymaga. Na przykład
takie jak polityka zagraniczna, polityka
migracyjna i azylowa, wspólna waluta,
czy też Europa społeczna, socjalna. Na
tym zasadza się krytyka wobec UE, chociaż
Unia nie była ona tworzona w tych celach.
Ale teraz musimy to zmienić, musimy
zbudować coś użytecznego. Coś, co nie
będzie bytem strategicznie autonomicznym wobec USA, ale musimy pokazać
Stanom, że traktujemy sami siebie poważnie i dlatego Ameryka musi być poważna wobec nas. To jest podstawowa

musimy pokazać stanom, że
traktujemy sami siebie

poważnie i dlatego ameryka
musi być poważna wobec
nas. to jest podstawowa

przesłanka do stwierdzenia,
że musimy być graczem

bardziej mocarstwowym

w ramach dotychczasowej logiki integracyjnej UE. Ona działa lepiej na rzecz integracji gospodarczej i innych pokrewnych
polityk. Kluczową rzeczą jest więc, że projekcja siły UE musi pochodzić od państw
członkowskich, one muszą być jej źródłem.
To oznacza, że tylko pięć czy sześć spośród
nich jest w stanie się z tego wywiązać, bo
pozostałe państwa są za małe, jeśli chodzi
o projekcję siły, co nie znaczy, że są nieważne dla zachowania jedności Europy.
Jeśli Wielka Brytania opuści UE, to mamy
bardzo mały zbiór krajów, które tak naprawdę mogą coś zmienić. Ale nie mogą
tego zmienić same. Trzeba tutaj znaleźć
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kompromis państw, tak, by UE była w stanie projektować swoją potęgę. Mówię
tutaj o Niemczech, Francji, Włoszech,
Hiszpanii i Polsce, oraz być może Holandii
i Szwecji. Uważam, że te państwa są najważniejsze i muszą działać wspólnie, czy
to w europejskiej Radzie ds. Zagranicznych
(FAC), czy w innych mechanizmach, w których składzie będą. To nie będzie rodzaj
polityki federalnej, ale jakieś porozumienie
tych krajów, które będzie tworzyć „mięsień” UE. Jeśli to się nie stanie przez najbliższe dziesięć lat, będzie u nas „pozamiatane”. Nie będziemy w stanie dbać
o nasze sąsiedztwo, nie będziemy w stanie
pokazać USA, że potrafimy wziąć na siebie
pewne zobowiązania, nie będziemy w stanie wykazać naszym obywatelom, że traktujemy poważnie to, co ich niepokoi.

do bycia ekologicznym aktywistą, ale jeśli
zerkniemy na liczby i potencjał wzrostu,
niewątpliwe jest, że te sektory wkrótce
poszybują w górę. Musimy sobie z tego
zdać sprawę.
Musimy również poradzić sobie z migracją i zmienić obecną debatę o niej.
Teraz mówimy głównie o tym, jak odesłać
ludzi w sposób skuteczny – to też jest
część równania. Ale kluczowe jest, kogo
chcemy, kogo możemy przyjąć i jak ich
zintegrować, ponieważ kontynent starzeje
się bardzo szybko. Mamy problem demograficzny, wiemy o tym i cały czas
o tym czytamy, ale to będzie mieć i już
ma olbrzymi wpływ na politykę – ryzyko
przeciążenia budżetu w wydatkach socjalnych czy bezpieczeństwo – o tych konsekwencjach już się rozmawia. Musimy
poradzić sobie z migracją w jakiś sposób,
ale proste odrzucanie migrantów nie będzie działało. Tak, mamy element kulturowy, ale musimy mu zaradzić, bo inaczej
będziemy mieli większe problemy w społeczeństwie. Tak więc mówiąc o gospodarce, trzeba powiedzieć o migracji.
Jest również to wyzwanie, które dzisiaj rozgrywa się na szczycie UE-Chiny.
Będziemy obserwować starcie między UE,
która jest oparta na rynku i konkurencji,
a Chinami, które są bardzo silną potęgą
gospodarczą, trochę otwartą, trochę liberalną, ale niecałkowicie. Chiny mają
dylemat, bo lubią system liberalny, w którym urosły, ale jednocześnie widzą, że
ten system jest zagrożeniem, ponieważ
podważa monopol władzy partii komunistycznej – więc muszą jakoś manewrować. Natomiast my co do zasady lubimy
jednolity i otwarty rynek, ale mamy też
tendencje protekcjonistyczne i narodowe.
Pojawia się pytanie, czy możemy pozostać
otwarci i liberalni w tym starciu. Kiedy
mówimy o nowym ładzie, to dziś wykuwa

Jak zachować siłę gospodarczą
Europy?

Wzrost gospodarczy, innowacje i imigracja
– to będą kluczowe zagadnienia. Musimy
zreformować euro i moje państwo będzie
tutaj w awangardzie. Polska oczywiście
nie ma euro i pewnie w najbliższej przyszłości mieć nie będzie, ale ze względu na
całą Unię euro trzeba zreformować. Musi
powstać pewna polityczna rama wokół
wspólnej waluty, w przeciwnym razie nierównowaga między głęboką integracją
gospodarczą i płytką integracją polityczną
będzie rozsadzała cały projekt. Trzeba
będzie tutaj znaleźć kompromis, który
będzie zapewne kosztowny, ale mniej niż
klęska całego projektu. Berlin jeszcze
sobie tego nie uświadomił, ale będzie musiał, aby euro zyskało stabilność. Musimy
też stanąć na wysokości zadania rewolucji
technologicznej, także tej energetycznej.
IT i technologia ekologiczna będą silnie
rozwijającymi się sektorami. Daleko mi
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się on również na szczycie w Brukseli.
Można mówić, że to są techniczne i nudne
negocjacje handlowe z Chinami, ale to
też jest kluczowe. Czy to będą championy
narodowe, czy europejskie, w tej konkurencji otwartego rynku? A jeśli nie, jakie
będzie rozwiązanie pośrednie? Mówimy
też o przyszłej umowie handlowej
USA-Chiny, która jest w stanie niepewności, ale która zapewne pokaże, jakie
podejście będzie dominowało – czy bardziej otwarty rynek, czy protekcjonalizm.
Trzeba się temu uważnie przyglądać.

warunków handlowych, co dzieje się dzisiaj
w Brukseli. Szukają również możliwości
poszerzenia swoich wpływów, vide szczyt
16+1 w Dubrowniku po Brukseli. Szukają
możliwości podzielenia nas w stosunku
do USA, czyli zneutralizowania, albo uczynienia nas lennikiem. Nie jesteśmy jeszcze

Pozytywny scenariusz jest
taki, że chiny chcą

zneutralizować europę, aby

nie opowiadała się w tej

Czego Chiny tak naprawdę od nas
chcą?

rywalizacji po żadnej ze

stron. w szczególności po

Chiny zgadzają się z administracją Trumpa, że wchodzimy w epokę rywalizacji supermocarstw. W ramach tej rywalizacji,
celem partii komunistycznej w Chinach
jest przede wszystkim pozostanie przy
władzy. Musi w tym celu dostarczyć dobrobyt swoim obywatelom, co już się od
trzydziestu lat dzieje, ale również podtrzymać prestiż uczestniczenia w rywalizacji supermocarstw. Jeśli chodzi o Europę
w kontekście tej rywalizacji, Chiny mają
wobec niej jasne ambicje. Dwie rzeczy
wchodzą w grę. Pozytywny scenariusz
jest taki, że Chiny chcą zneutralizować
Europę, aby nie opowiadała się w tej rywalizacji po żadnej ze stron. W szczególności po stronie Ameryki. W negatywnym
scenariuszu Chiny chcą uzależnić nas od
siebie, od Inicjatywy Pasa i Szlaku. Chodzi
o powiązanie dwóch wielkich rynków Eurazji, w którym będziemy stroną podporządkowaną, ale z możliwością dostępu
do chińskiego rynku, bez zadawania niewygodnych pytań. Chiny muszą teraz
przestawić swoją gospodarkę, z taniej
produkcji na bardziej zaawansowaną, co
już się dzieje. Szukają ku temu korzystnych

stronie ameryki.

w negatywnym scenariuszu
chiny chcą uzależnić nas od
siebie

w takiej sytuacji całkowicie, ale znajdujemy
się na drodze do niej. Odpowiedzią na to
jest, abyśmy sami stali się silniejsi gospodarczo, abyśmy byli bardziej odporni
na chińskie pieniądze, które wpływają na
rynek. Silniejsi także w tej sposób, abyśmy
sami byli w stanie dostarczyć pewne usługi
geopolityczne, które inaczej będą musiały
być dostarczone przez innych. Jeśli nie
oprzemy się pokusie, aby przyjąć chińskie
pieniądze na rynek, sprawi to, że znajdziemy się w kiepskiej pozycji. To, że
Włochy przystąpiły kilka dni temu do Inicjatywy Pasa i Szlaku, to pewien zły omen.
To z pewnością nie jest czas na samozadowolenie. Europa niewątpliwie będzie miała miejsce w tym nowym porządku, ale jakie miejsce? To zależy głównie
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od nas, lecz nie całkowicie. Zależy to również od decyzji amerykańskich i chińskich.
Natomiast my musimy być silni w tym
wszystkim, aby nie stać się tylko przedmiotem tych decyzji. Obecnie nie projektujemy dość dobrego wizerunku gracza,
ale musimy się w takiego gracza przekształcić. Dlatego obecny eurosceptycyzm
jest częściowo zrozumiały i uzasadniony,
ale nie jest docelową odpowiedzią na
moje pytanie – jak osiągnąć takie życie,
o którym mówiłem.
Na koniec chciałbym powiedzieć jedną rzecz o gwarancji bezpieczeństwa,
o której wspomniałem przy pierwszym
pytaniu. Istnieje obecnie trend, żeby traktować to bilateralnie. Jestem w Warszawie,
i Polska jest krajem, który poszukuje porozumienia dwustronnego z USA, co jest
w pełni zrozumiałe. Ale jeśli chcemy jako
Europejczycy bronić w stosunku do USA
pewnych wartości i swoich racji, to kupowanie żołnierzy od Ameryki nas nie
wybawi. Najemnicy są mniej wartościowi

niż żołnierze wysyłani w dobrej wierze.
Mówię to ze świadomością, że mój kraj
kiepsko się sprawował w tym zakresie,
ale musimy być też świadomi, że Waszyngton podejmuje własne decyzje, a nie
można przeliczać na pieniądze gwarancji
bezpieczeństwa. Bilateralizm uprawiany
w tym i kilku innych krajach nie będzie
działał. Tak samo niemieckie podejście
nie będzie działało, jeśli autonomia Europy
nie będzie działać, jeśli nasza relacja
z Amerykanami nie będzie strategiczna
dla obu stron. To trochę taki europejski
instynkt, żeby sprowadzać decyzje do pieniędzy. Częściowo opierał się na tym sukces UE, ale w polityce zagranicznej to podejście się nie sprawdza. Dlatego polityka
zagraniczna Unii nie może mieścić się
w starej logice integracji. Tutaj nie można
kupić kompromisu. Albo jest się w środku
Unii, albo poza nią.
Tłumaczenie i opracowanie:
Marcin Chruściel.
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chiński sen króluje na morzu (część 1)
wywiad z prof. toshim yoshiharą
toshi yoshihara

Ekspert amerykańskiego think tanku CSBA, były przewodniczący
Instytutu Studiów nad Azją i Pacyfikiem w US Naval War College.
Wykładał w Departmencie Strategii w US Air War College. Był
analitykiem badawczym w Instytucie Analiz Polityki Zagranicznej
RAND oraz American Enterprise Institute.

Nowe szacunki sugerują, że chińska marynarka wojenna jest już największą na świecie. Jest ona częścią Chińskiego Snu, gdyż ma umożliwić
wyparcie Stanów Zjednoczonych z Azji. Krytycznym terytorium jest Tajwan
W swoim wykładzie na Uniwersytecie
Kalifornijskim w Irvine w 2014 roku
mówił pan, że jesteśmy u progu rozwoju chińskiej potęgi morskiej. Gdzie
jesteśmy teraz, w jakim stopniu ta potęga rozwinęła się od tamtego czasu?

Do 2030 roku Chiny mogą mieć ponad
430 bojowych jednostek nawodnych i blisko 100 okrętów podwodnych. Nie ulega
wątpliwości, że takie liczby oznaczałyby
dramatyczne przechylenie równowagi
morskiej na korzyść Chin, co miałoby
konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych
i Azji.

W ciągu ostatniej dekady rozwój chińskiej
marynarki wojennej był ogromny. W opublikowanym w 2016 roku raporcie twierdzono, że Chiny będą w 2020 r. miały
drugą co do wielkości marynarkę wojenną
na świecie, po USA. Te szacunki już w momencie publikacji były dość optymistyczne,
a jednak rzeczywistość je przerosła. Dziś
mamy nowe szacunki, sugerujące, że chińska marynarka wojenna jest już największą
na świecie.

Do czego Chiny dążą, rozwijając swoją
potęgę morską?

W naszej najnowszej książce, drugiej
edycji „Czerwonej Gwiazdy nad Pacyfikiem” („Red Star Over the Pacific”),
z moim współautorem, Jamesem R. Holmesem wysuwamy argument, że modernizacja floty i strategia morska Chin muszą
być odczytywane w kontekście wielkiej
strategii Pekinu. To, do czego Chiny dążą
w dłuższej perspektywie czasowej, to –
używając hasła Xi Jinpinga – realizacja

Jakie zagrożenia dla świata zachodniego może stanowić ta marynarka?
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„Chińskiego Snu”. Chiński Sen obejmuje
wiele celów społeczno-gospodarczych, ale
ma też zewnętrzne przejawy, związane
z potęgą morską. Są to cele na połowę
wieku, których osiągnięcie ma zbiec się
z setną rocznicą założenia Chińskiej Republiki Ludowej w 2049 roku.

Kluczowe jest podążanie drogą poprzednich mocarstw globalnych: najpierw trzeba
zdominować swoje sąsiedztwo, zanim będzie można naprawdę zdominować świat.
Najlepszym przykładem są Stany Zjednoczone. Musiały one najpierw zdominować półkulę zachodnią, zanim zaczęły
myśleć i działać w kategoriach globalnych.
Jeśli Chiny mają globalne ambicje, najpierw będą musiały rozwiązać wiele problemów lokalnych, co zajmie trochę czasu.
Tajwan nadal pozostaje poza władaniem
Chin. Pekin stoi w obliczu potężnego regionalnego rywala – Japonii, która nadal
jest trzecią gospodarką na świecie i posiada
pierwszorzędną armię. Lokalne potęgi,

Czego dotyczą te cele?

Xi Jinping ma nadzieję na powstanie
świata wielobiegunowego. W świecie takim
Chiny byłyby jednym z biegunów w systemie międzynarodowym, na który składają się także Stany Zjednoczone, Indie,
Unia Europejska i Rosja. Każdy z tych
biegunów dominowałby we własnym sąsiedztwie – w przypadku Chin jest to Azja
Wschodnia. Chiny mają pełnić funkcję
regionalnego hegemona. Oznacza to pośrednio znaczne zmniejszenie amerykańskiej potęgi i wpływów w Azji Wschodniej.
Chińska marynarka wojenna jest częścią
Chińskiego Snu, gdyż ma umożliwić wyparcie Stanów Zjednoczonych z Azji.

Do chińskiego snu należy

przekonanie, że jeśli tajwan
nie zostanie zjednoczony

z kontynentem, chiny nigdy
nie będą kompletne

Które obszary w Azji są krytyczne dla
spełnienia Chińskiego Snu?

Wietnam i Filipiny, są zaangażowane
w spory terytorialne z Chinami. Wietnam
sam w sobie jest potężnym graczem. Ponadto oczywiście Stany Zjednoczone pozostają główną potęgą w regionie. Droga
Chin do osiągnięcia regionalnej dominacji
nie jest więc prosta.

Krytycznym obszarem jest Tajwan. Do
Chińskiego Snu należy przekonanie, że
jeśli Tajwan nie zostanie zjednoczony
z kontynentem, to Chiny nigdy nie będą
kompletne. A zatem nawet jeśli Chiny
osiągną wszystko inne w ramach Chińskiego Snu, ale nie posiądą Tajwanu, Sen
jako całość nie zostanie spełniony. Chińskie
siły morskie mają zniechęcać Tajwańczyków do niepodległości i pomagać w procesie przyłączenia Tajwanu do Chin.

Oczywiście Stany Zjednoczone nie są
zainteresowane spełnieniem się Chińskiego Snu. Czy uważa pan, że mamy
nową zimną wojnę między Stanami
Zjednoczonymi a Chinami?

Mówił pan o Azji, ale czy Chiny nie
dążą do dominacji nad całym światem?

Co do pojęć, których należy użyć, aby
opisać dzisiejsze stosunki chińsko-ame-
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rykańskie, jestem agnostykiem. Interesujące jest natomiast to, jak bardzo debata
na ten temat zmieniła się w ciągu ostatnich
dwóch lat. Nie tak dawno określenia takie
jak „konkurencja”, „wojna handlowa” czy
„zimna wojna” stanowiły tabu i nie wypadało ich używać w przyzwoitym towarzystwie. Teraz te pojęcia weszły do głównego nurtu. Ta zmiana w słownictwie
była dokonywana równolegle do większej
zmiany w charakterze relacji chińskoamerykańskich. Rzeczywiście, weszliśmy
w nową fazę relacji. W przeszłości chcieliśmy przede wszystkim dobrych, stabilnych relacji z Chinami, za niemal każdą
cenę. Żeby mieć takie relacje, prowadzono
politykę pierwszej instancji polegającą na
zaangażowaniu we współpracę na wszystkich szczeblach, od ekonomicznego do
dyplomatycznego, kulturalnego, a nawet
militarnego. To podejście oznaczało zamiatanie pod dywan trudnych elementów
tej relacji.
Dziś rośnie świadomość potencjalnych zagrożeń i kosztów, związanych
z tym zaangażowaniem, które okazało się
dokarmianiem bestii. Chiny wykorzystywały wszystkie zyski płynące z dotychczasowej polityki USA, nawet gdy podejmowały drapieżne działania w gospodarce,
prowadziły wojny polityczne, dążyły do
zwiększenia terytorium i modernizowały
swoje wojsko, które w końcu zaczęło zagrażać Stanom Zjednoczonym i ich sąsiadom. W konsekwencji Stany zaczęły
podejmować działania mające na celu selektywne odłączanie poszczególnych elementów relacji z Chinami. Wojna handlowa i debaty na temat odcięcia się Zachodu od technologii 5G produkowanej
przez Huawei są częścią tego procesu.

W porównaniu do dzisiejszych stosunków
chińsko-amerykańskich, więzi pomiędzy
USA i ZSRR były mniej złożone, znacznie
mniej splątane wewnętrznie i bardziej
dwuwymiarowe. Relacje z Chinami są
zdumiewająco wielopłaszczyznowe, z niezliczonymi punktami styczności pomiędzy
obydwoma państwami. Niektóre z tych
punktów stanowią niesymetryczną korzyść
dla Chin, i jednocześnie osłabiają pozycję
Stanów Zjednoczonych w dłuższej perspektywie. Złożoność relacji oznacza, że
proces odłączania zajmie trochę czasu,
być może kilka lat.

Do 2030 r. chiny mogą mieć
ponad 430 bojowych

jednostek nawodnych
i blisko 100 okrętów

podwodnych. Nie ulega

wątpliwości, że takie liczby
oznaczałyby dramatyczne
przechylenie równowagi

morskiej na korzyść chin

Jest jednak jeden aspekt podobny
do konfliktu z ZSRR: ideologiczny wymiar
konkurencji. Nie powinniśmy zapominać,
że nadal mamy do czynienia z autorytarnym reżimem, który w swej istocie trzyma
się ideologii marksistowsko-leninowskomaoistycznej. Co więcej, jest to reżim,
który postrzega świat w kategoriach ideologicznych. Komunistyczna Partia Chin
postrzega Zachód oraz wartości i idee,
które reprezentuje, takie jak demokracja,
wolność i prawa człowieka, jako zasadniczo
sprzeczne z własnymi interesami. Są one

Czy jest on podobny do zimnej wojny
między USA i ZSRR?
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Jak Stany Zjednoczone i ich sojusznicy
mogą powstrzymać Chiny przed eskalacją ich dominacji?

traktowane jako zagrożenie dla przetrwania Partii, jako ideologiczne zanieczyszczenia, które mogłyby skorumpować Partię
i społeczeństwo. Oczywiście ta ideologiczna
konkurencja nie jest dokładną repliką
zimnej wojny. Chiny nie mają – jak
ZSRR – mesjanistycznego, globalnego
celu rewolucyjnego, polegającego na obaleniu całego systemu międzynarodowego
i wszystkich niekomunistycznych rządów.
Jednak Komunistyczna Partia Chin dąży
do zachowania rządów jednopartyjnych
i chce wpływać na środowisko, które postrzega jako ideologicznie wrogie tak, by
dostosowało się do natury reżimu. Zatem
rzeczywiście toczymy ideologiczną walkę,
a jeśli ignorujemy ideologię, to na własne
ryzyko.

Posłużę się przykładem Morza Południowochińskiego, gdzie Chińczycy zbudowali
ogromne sztuczne wyspy. Chiny, oczywiście, mogą potencjalnie jeszcze bardziej
zmilitaryzować wyspy. Mogą zastraszyć
lokalnych rywalów, w tym Filipiny. Mogą
przejąć więcej spornych terytoriów lub
rozbudowywać swoją potęgę na terytoriach, nad którymi już przejęły kontrolę –
takich jak Scarborough Shoal. Mogą też
proklamować strefę identyfikacji obrony
powietrznej nad Morzem Południowochińskim.
Chociaż ważne i konieczne są bezpośrednie reakcje, takie jak podtrzymywanie przez USA swobód nawigacyjnych
czy regularna obecność i patrole na Morzu
Południowochińskim – jednak są one
niewystarczające. Możemy zademonstrować swobodę korzystania z mórz. Ale
działania te nie będą nakładać na Chiny
wystarczających kosztów, by powstrzymać
Pekin przed realizacją jego celów. Stany
Zjednoczone i ich sojusznicy muszą przyjąć
kompleksową, zintegrowaną strategię,
obejmującą wszystkie instrumenty władzy
krajowej, aby skutecznie reagować na
asertywność Chin na Morzu Południowochińskim.

Czy Europa powinna niepokoić się
szybkim rozwojem chińskiej potęgi
morskiej?

Ostatecznym celem Inicjatywy Pasa i Szlaku jest Europa i jej ogromny rynek. Inicjatywa zawiera istotny element morski –
to szlaki, które łączą rynek chiński z rynkiem europejskim, rozciągające się od
Morza Południowochińskiego do Oceanu
Indyjskiego, Morza Czerwonego i Morza
Śródziemnego. One stanowią chińską
„linię życia”. W miarę jak chińskie interesy
mnożą się na tych szlakach, w szczególności w strefach przybrzeżnych Oceanu
Indyjskiego, będzie tam, w celu ochrony
tych interesów, przyciągana także chińska
marynarka wojenna. Ta sama logika odnosi się do wód europejskich. Chińska
marynarka wojenna zaznaczyła już swoją
obecność na Morzu Śródziemnym, Północnym Atlantyku i na Morzu Bałtyckim.
Można przewidywać większą obecność
chińskiej marynarki wojennej wzdłuż zachodniego krańca Eurazji.

Jaki byłby ogólny cel strategii?

Celem jest uczynienie otoczenia mniej
przyjaznym dla Chin. Chiny zbyt długo
działały w środowisku, w którym nikt nie
stawiał im oporu. Strategia powinna zmuszać Chiny do walki na wielu frontach,
na których przez lata panował spokój.
Pekin będzie musiał przekierować więcej
energii i zasobów, aby poradzić sobie
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z większą liczbą problemów i złagodzić
wielorakie naciski. Powiększające się koszty dla Chin mogą z czasem skłonić Pekin
do mniejszej agresji i do stosowania rozwiązań dyplomatycznych w sporach regionalnych. Te koszty mogą również sprawić, że reżim będzie bardziej skupiony
na kwestiach wewnętrznych, ponieważ
wzrośnie groźba jego rozpadu.

skuteczna, niezbędna będzie koordynacja
między różnymi instytucjami. Niektóre
z nich będą musiały odzyskać „instytucjonalną muskulaturę”, którą straciły po
zimnej wojnie. Jednocześnie istnieją w niektórych obszarach i instytucjach tendencje
do podtrzymywania dawnej polityki zaangażowania we współpracę. Ich orientacja
musi się zmienić. Będzie to wymagało
czasu i wysiłku.

Jakie powinien być priorytetowe działania USA?

chińska marynarka

wojenna zaznaczyła już

Skoro Chiny rozwijają się na Morzu Południowochińskim, to Stany Zjednoczone
i ich sojusznicy muszą wywierać presję
na Pekin w innych obszarach, które są
dla niego ważne. Są to obszary wpisane
w Chiński Sen, takie jak gospodarka, jak
kwestia Tajwanu, jak bezpieczeństwo wewnętrzne, w tym kwestie Sinciangu i Tybetu, oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.
Strategia powinna zostać opracowana
w taki sposób, aby uderzyć w Pekin na
wielu frontach jednocześnie. W tym kontekście powinniśmy zastanowić się nad
obecną strategią amerykańską. Waszyngton jednocześnie naciska na fronty gospodarczy, wojskowy i dyplomatyczny.
Wiąże się to z zacieśnieniem więzi gospodarczych, politycznych i wojskowych
z sojusznikami i przyjaciółmi, w tym z Tajwanem. Na froncie ideologicznym Waszyngton skrytykował represyjną politykę
Chin w Sinciangu i rozprawił się z chińskimi działaniami politycznymi w Stanach
Zjednoczonych.

swoją obecność na morzu

Śródziemnym, Północnym
atlantyku i na morzu
Bałtyckim. można

przewidywać większą

obecność chińskiej

marynarki wojennej wzdłuż
zachodniego krańca eurazji

Jak to zrobić?

Stany Zjednoczone powinny zaangażować
się w bardziej skuteczną komunikację
strategiczną pomiędzy różnymi instytucjami. Powinniśmy mieć jednolite przesłanie, gdy odpieramy działania Chin.

Czy zgadza się pan, że dla całego
świata zachodniego nadszedł czas
strategicznego wyboru – Chiny albo
USA?

Czy uważa Pan, że obecna strategia
USA jest wystarczająco skuteczna?

Nadal pozostaje wiele pracy do wykonania.
Elementy strategii są wdrażane w różnych
instytucjach rządowych. Aby była ona

To nie powinno być postrzegane jako wybór zerojedynkowy – albo bezwarunkowa
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współpraca, albo całkowite zerwanie więzi
z Chinami. To fałszywy wybór. Trzeba
podejść do tego selektywnie. Stosunki
Zachodu z Chinami doszły do punktu,
w którym całkowite odcięcie się nie jest
możliwe – jeśli by do niego doszło, pociągnęłoby to za sobą ogromne koszty.
Są jednak obszary, w których musimy się
wycofać. Zachód musi unikać narażania
się na niebezpieczeństwo w takich obszarach, jak infrastruktura krytyczna i wywiad. Te obszary są szczególnie istotne
dla bezpieczeństwa USA i ich sojuszników.
Oznacza to dokonywanie trudnych wyborów. Rządy będą musiały zaakceptować
pewne koszty lub zrezygnować z pewnych
korzyści, w tym gospodarczych i finansowych, w zamian za bezpieczeństwo narodowe. Moim zdaniem nasi przyjaciele
i partnerzy na Zachodzie przekonają się,
że niezależnie od stosunków ze Stanami
Zjednoczonymi, w ich własnym interesie
leży wielka ostrożność co do zaangażowania we współpracę z Pekinem.

cze, militarne i ideologiczne Zachodu
mogą sprostać chińskiemu wyzwaniu.
Warto zauważyć, że Wielka Brytania
i Francja historycznie były potęgami na
Indo-Pacyfiku i nadal za takie potęgi się
uważają. Obydwa te państwa zademonstrowały już swoją determinację w Azji
poprzez operacje na Morzu Południowochińskim – przykładowo, niedawno francuski okręt wojenny przepłynął przez
Cieśninę Tajwańską. Chińskie wpływy na
Południowym Pacyfiku, w tym w Polinezji
Francuskiej, są więc niepokojące i mogą
być postrzegane jako strategiczny wysiłek
w celu podminowania strategicznej pozycji
USA na Zachodnim Pacyfiku. Jest więc
wiele powodów, dla których sojusznicy
powinni współpracować w regionie Pacyfiku i w samej Europie.
Dlaczego także w Europie?

Żaden poważny konflikt pomiędzy Chinami
i Stanami Zjednoczonymi nie ograniczy
się do Azji. Skutki takiego konfliktu będą
miały charakter globalny. Ze względu na
wzajemne powiązania światowego systemu
gospodarczego, gospodarka Europy nie
zostanie oszczędzona. Europa ma ogromny
udział w zapewnieniu stabilności w Azji
i powstrzymywaniu niepokojących tendencji, więc jej ściślejsza współpraca z USA
w regionie Pacyfiku jest bardzo istotna.

Jaką przyszłość NATO przewiduje pan
w dobie kryzysu relacji transatlantyckich?

Te relacje są zbudowane na wspólnych
interesach i wartościach. Chiny kwestionują jedno i drugie. Jednocześnie tylko
połączone siły dyplomatyczne, gospodar-
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Daleko od uśmiechów
michał luBiNa

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
ekspert ds. współczesnej Birmy i relacji rosyjsko-chińskich,
adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

Wraz z koronacją króla Ramy X Tajlandia wkracza w nowy okres: post-thaksinowski. Stare elity zwyciężyły w bezpardonowej walce o władzę i utrzymały swoją dominację polityczną. Czy ich zwycięstwo okaże się jednak
trwałe?
Historia najnowszego konfliktu politycznego Tajlandii zaczyna się w 1997 r.,
w trakcie azjatyckiego kryzysu finansowego. Wówczas załamał się dotychczasowy
paradygmat rozwoju kraju. Tajlandia –
najpierw dzięki umiejętnemu wykorzystaniu pomocy amerykańskiej, a następnie – wejściu w rolę podwykonawcy gospodarki japońskiej, przez czterdzieści lat
rozwijała się w średnim tempie 7% wzrostu
rocznie. Dokonała skoku cywilizacyjnego,
a jej stolica, Bangkok, stała się azjatyckim
hubem finansowym, transportowym i turystycznym. Ale miało to swoją cenę. Modernizację przeprowadziła odgórnie armia,
spleciona niczym bliźnięta syjamskie
z dworem królewskim. W rezultacie system
polityczny kraju stał się dodatkiem do
monarchii: „królewską demokracją”. Zaś
tajskie elity biznesowe stworzone zostały
poprzez uwłaszczenie wojskowej nomenklatury.
Przez dekady panował niepisany
układ ze społeczeństwem, kulturowo nieprzywykłym do partycypacji, i przekupionym nieustannym wzrostem. Tajowie

długo akceptowali fakt, że w zamian za
rosnącą prosperity społeczeństwa ci na
górze mają więcej, znacznie więcej. Póki
widzieli, że ich dzieci mają się lepiej od
nich – a miały, średnio trzy razy lepiej –
pytań nie zadawali. Tym bardziej, że mogłoby to być groźne, o czym przekonali
się kilkukrotnie (1973, 1976, 1992) zradykalizowani studenci, zmasakrowani za
upominanie się o większe prawa.
Nowe pieniądze

Kryzys roku 1997 załamał wiarę w postęp
i w mądrość dotychczasowych elit. Sprawnie wykorzystał to Thaksin Shinawatra,
tajski self-made man. Thaksin do milionów doszedł sam. No, z drobną pomocą
dawnych kolegów z policji – uwłaszczenie
się po linii policyjnej zajmuje nad Menamem pozycję peryferyjną wobec podstawowego sposobu zbicia majątku, jakim
jest armijny patronaż. Ale wojskowe czy
policyjne plecy to warunek konieczny,
lecz niewystarczający do sukcesu. Trzeba
mieć jeszcze głowę na karku. Thaksin
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miał, i zbił fortunę na jednej z niewielu
nieopanowanych przez kapitał zewnętrzny
gałęzi tajskiej gospodarki: telekomunikacji.
Jako jeden z pierwszych dojrzał znaczenie
telefonów komórkowych i w ogóle nowych
technologii. „Jestem cyfrowy, gdy oni są
analogowi”, mawiał z pogardą o swoich
konkurentach politycznych.

nic wyborczych, takich jak tania służba
zdrowia (wprowadził opłatę w wysokości
maksymalnie 30 batów tajlandzkich, czyli
ok. 3 złotych, za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu). Swoimi prospołecznymi
działaniami (krytycy powiedzą: „rozdawnictwem”) Thaksin upodmiotowił szerokie
masy społeczeństwa, szczególnie w biednych częściach kraju – północnej i północnowschodniej. Przede wszystkim jednak reprezentował nowych kapitalistów:
biznesmenów-nuworyszy, chcących zdobyć
kawałki tortu kosztem dworsko-urzędniczej kasty panującej. Dlatego jego grupę
zaczęto nazywać „nowymi pieniędzmi”,
konkurującymi ze „starymi”. Thaksin,
choć milioner i oligarcha, umiał się sprzedać jako orędownik słabych i biednych
wystarczająco skutecznie, by masy go pokochały i by były w stanie wybaczyć mu
drobne przywary. Takie jak fakt, że w ciągu
jednej kadencji bycia premierem (20012005) fortuna jego rodziny, zupełnym
przypadkiem, się potroiła.

thaksin, choć milioner
i oligarcha, umiał się

sprzedać jako orędownik

słabych i biednych na tyle
skutecznie, że masy go

pokochały i były mu w stanie
wybaczyć drobne przywary

Wiedział, jak ich pokonać. W błyskotliwej kampanii wyborczej roku 2001
wykreował się na zbawcę narodu, ujął
społeczeństwo i zdobył władzę. Utrzymał
ją, stosując mieszankę „agresywnego populizmu”. Było to połączenie po pierwsze
nowatorskiego PR (nieustanne występy
w mediach, „gierkowskie” wizyty gospodarskie, po których na wsiach powstawały
drogi, telewizyjny program walki z biedą
w formie reality show); po drugie – biznesowego zarządzenia krajem („kraj jest
jak firma, rządzi się tak samo” mawiał,
i kazał nazywać się „premierem-CEO”);
po trzecie, walki z narkotykami pod publiczkę (podległe Thaksinowi służby zabiły
ponad 2 tys. osób, głównie niewinnych),
antycypującej dzisiejsze działania prezydenta Filipin – Rodrigo Duterte. Wreszcie,
po czwarte, Thaksin tryumfował dzięki
nietypowej zdolności do spełniania obiet-

Thaksin musi odejść!

Ale im bardziej kochały go masy, tym
bardziej nienawidziły go stare elity. Thaksin, opierający swą legitymizację na przekonaniu, że władca ma być skuteczny,
ma pomnażać swoje i innych bogactwo –
tzw. „polityka pieniądza” otwarcie negowała tradycyjny model władzy, zgodnie
z którym władca ma być dobry (ma rządzić
dzięki barami, najwyższej moralności).
W ten sposób Thaksin podminowywał
fundamenty dotychczasowego systemu
dominacji starych elit (które już pieniądze
miały, mogły więc udawać porządność,
kryjąc się za plecami króla, uczynionego
personifikacją zasad moralności w polityce). Biurokracja nie znosiła Thaksina
za biznesowy model i zaganianie do roboty
49

THINKZINE, nr 5(107)/2019, maj 2019

www.nowakonfederacja.pl

zamiast urzędowania. Establishment wojskowo-biznesowy – za odbieranie zysków.
Wojsko – za próbę mianowania generałami thaksinowców, w tym jego kuzyna.
A pałac królewski – za podminowywanie
legitymizacji i konkurencyjność w popularności. W tajskim systemie hiperrojalizmu bóg jest tylko jeden – i jest nim
król. Premierzy, ministrowie i inni politycy
są jego sługami. Biada im, jeśli o tym zapomną. Dlatego stare elity, pod czujnym
okiem „patriarchy” gen. Prema Tinsulanondy, byłego premiera, szefa królewskiej
Tajnej Rady i ukrytego demiurga tajskiej
polityki, uznały, że tego już za wiele. Ich
przekazem stało się: Thaksin musi odejść!
Po rozgrzewce w postaci masowych
protestów w stolicy – nieważny kraj, kto
ma Bangkok, ten ma władzę, głosi stara
tajska mądrość polityczna – Thaksina
obalono we wrześniu 2006 r. Generałowie
wrócili do władzy, napisali nową konstytucję (dziewiętnastą w historii kraju), dającą im kontrolę nad systemem, checks
and balances – i pozwolili na wybory.
Ale przegrali. Thaksin nie dał o sobie zapomnieć. Kupił Manchester City, co w rozmiłowanym w Premiership tajskim społeczeństwie było spektakularnym dziełem
PR-owym. Dzięki internetowi Thaksin
był ciągle dostępny z zza granicy. Stamtąd
zmontował koalicję, która wygrała wybory
w 2007 r., i utworzyła rząd pod wodzą
Samaka Sundaraveja, starego wygi politycznego, który zawarł sojusz z Thaksinem,
ale umiał utrzymać delikatną równowagę.
Do czasu, aż zapragnął zmienić konstytucję
oraz przyjąć ustawy abolicji podatkowej,
uniemożliwiającej rozliczenie bogactwa
rodziny Thaksina. Wtedy stare elity odpowiedziały dwutorowo. Po pierwsze, protestami w Bangkoku, w tym zajęciem lotniska (grudzień 2008), co zwróciło uwagę
świata, bo wielu turystów nie doleciało

na wczasy lub nie wróciło z wakacji. Po
drugie zaś – uderzając z zupełniej nowej
strony: po apelu króla do akcji wkroczyło
sądownictwo, rzecz jasna niezależne.
Dwóch kolejnych premierów zdjęto z urzędu: Samaka (za prowadzenie programu
kulinarnego w radiu) oraz jego następcę,
Somchai Wongsawata, szwagra Thaksina.
W połączeniu ze skasowaniem partii tego
ostatniego, doprowadziło to do obalenia
rządu (jego samego i jego rodzinę uznano
za winnych malwersacji finansowych).
W międzyczasie zwolennicy starego porządku – dzięki twórczej arytmetyce parlamentarnej i przekonaniu kilkunastu
mniej ideowych posłów dawnej partii
Thaksina – powołali swój rząd. Zanim to
nastąpiło, Thaksin ponownie uciekł za
granicę. Zaś jego zwolennicy nazwali te
działania „sądowniczym zamachem stanu”.
I nie zamierzali się poddać.
Dwa plemiona

W celu wymuszenia nowych wyborów
i obalenia niedemokratycznego rządu starych elit, thaksinowcy stworzyli pierwszy
masowy ruch społeczny w nowożytnej
historii Tajlandii: „czerwone koszule”.
Wzięli na swoje barwy kolor czerwony,
symbolizujący w tajskiej fladze naród,
i uczynili swym hasłem powrót demokracji.
Ich przeciwnicy już wcześniej, bo
w 2006 r., przywdziali królewskie, żółte
stroje i głosili obronę monarchii. Tak oto
powstało złowieszczo znajome pęknięcie
społeczeństwa na dwa, zażarcie zwalczające
się plemiona: „żółtych” obrońców status
quo: stare elity (czytaj: „stare pieniądze”),
czyli dwór, armię, stołeczne wielkomiejskie
elity (wyższe eszelony biurokracji i spółek
skarbu państwa, sędziowie, inteligencja)
i część klasy średniej, głównie z Bangkoku
i bogatszego południa kraju, oraz „czer50
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wonych” kontestatorów: ludzi z prowincji
(północ i północny wschód kraju), z awansu społecznego, biedniejszych, w tym stołecznych gastarbeiterów, pod wodzą „nowych pieniędzy”: biznesmenów zamienionych w polityków, personifikowanych
przez Thaksina. Był to pojedynek „panów”
z „chamami”, czyli w tajskich warunkach –
ammat (feudał) i phrai (niewolnik), jak
„czerwoni” określali to starcie, pozycjonując się jako ofiary arogancji elit (prywatnie obie strony wyzywały się bardziej
dosadnie: „żółci” mieli być waranami
(hia), a „czerwoni” – bawołami (khwai).

nego głosu ludu: mieli poparcie większości
społeczeństwa. Naprzeciwko stał establishment: stare, królewsko-wojskowo-biurokratyczne elity, splecione nierozerwalnymi więzami zależności, władające Tajlandią od pokoleń w wygodnym cieniu
monarchii. To z niej czerpali legitymizację,
zaś rządzili w oparciu o dwa niewypowiadalne założenia. Po pierwsze: że ludzie
nie są gotowi by rządzić się samodzielnie,
poprzez swoich reprezentantów – potrzebują więc opieki monarchii. I po drugie,
ważniejsze: w społeczeństwie są równi
i równiejsi. Najrówniejsi są zaś oni –
tajscy mandatariusze nieba.
Pęknięty naród

armia to integralny element
obozu „żółtych”, mimo

„Czerwoni” mieli większe poparcie na
prowincji, za to „żółci” w Bangkoku, co
w Tajlandii, będącej światowym liderem
w klasyfikacji „dominującego/przodującego miasta” (Bangkok jest trzydzieści
pięć razy większy niż miasto nr 2, Korat),
powodowało kruchą równowagę, zaburzaną raz przez jedną, raz przez drugą
stronę. Kraj upolitycznił się w stopniu do
tej pory niespotykanym, rodziny zaczęły
skakać sobie do gardeł z powodu polityki,
zaś podziały wywoływały widma dawnych
napięć z lata siedemdziesiątych, a nawet
wojny domowej.
Odsunięci od władzy pod koniec
2008 r. „czerwoni” rozpoczęli masowe
protesty wiosną 2009 r., wykorzystując
nowe technologie (satelitarną TV i internet), blokując Bangkok, a nawet uniemożliwiając szczyt ASEAN w Pattai.
W kwietniu 2009 r. doszło do starć. Były
ofiary (w tym znany pułkownik Romklao
Thuwatham; rok później „nieznani sprawcy” zabili gen. Seh Daenga, najwyższego
rangą wojskowego „czerwonych”: snajper
zastrzelił go w biały dzień na ulicy, gdy

wszystkich jej zarzekań
(tajskie wojsko wszem
wobec deklaruje

neutralność wobec polityki,
chcąc się pozycjonować

„ponad nią” i zdjąć łatkę
polityczności)

Te sympatyczne inwektywy ukazywały
podstawową płaszczyznę sporu: klasową.
Była to walka aspirujących prowincjuszy,
do tej pory marginalizowanych, którzy
w Thaksinie znaleźli swój głos. Personifikował on niejednorodny ruch „czerwonych
koszul”, składający się z różnych grup
o wszelakich agendach, złączonych jednak
żądaniem większej partycypacji w życiu
politycznym i nadziejami na zyski płynące
z udziału w polityce. „Czerwoni” czerpali
legitymizację z wyborów, z demokratycz51
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udzielał wywiadu dziennikarzowi „New
York Timesa”). Po tych burdach wojsko
wyaresztowało protestujących. Powrócili
rok później, lepiej zorganizowani, bardziej
zdeterminowani, wzmocnieni przywożonymi autobusami na wiece ludźmi z północy. Wiosną 2010 r. zablokowali centrum
Bangkoku, aż zostali stamtąd siłowo wypędzeni pod koniec maja, kosztem prawie
stu ofiar śmiertelnych i ponad dwustu
rannych oraz spalenia sporej części dzielnicy biznesowej Ratchprasong, w tym
stołecznej galerii handlowej nr 2, Central
World. To wstrząsnęło Tajlandią – choć
trudno powiedzieć, co bardziej: śmierć
tylu ludzi czy spalenie ulubionego hipermarketu (ówczesny premier Abhisit w wystąpieniu do narodu najpierw ubolewał
nad stratami materialnymi, dopiero potem
wspomniał o ludzkich) – i doprowadziło
do ustępstwa rządowej elity, jakim było
rozpisanie wyborów na połowę 2011 r.
„Żółci” byli przekonani, że po seriach
aresztowań współpracowników Thaksina
ruch „czerwonych” ulegnie dezintegracji
bez swego lidera. Pomylili się, kolejny
raz nie doceniając przeciwnika. Ich kalkulacje rozpadły się jak domek z kart,
gdy Thaksin wybrał na przywódczynię
swoją najmłodszą siostrę, Yingluck. Jak
bardzo była niezależna, świadczy to, że
brat nazwał ją swoim klonem, na hasło
wyborcze wybrał slogan „Thaksin myśli,
partia działa”, zaś swoim portretem ozdobił
wszystkie banery. Partia prowadzona przez
Yingluck (która w międzyczasie zyskała
status pop-gwiazdy), w cuglach wygrała
wybory 2011 roku, przywracają „czerwonym” władzę.
Początkowo Yingluck, pierwsza kobieta na stanowisku premiera, była marionetką doskonałą. Realizowała interesy
Thaksina, ale płaszczyła się przed królem,
z wdziękiem przymilała się do generałów

i starała się jednać zwalczone strony.
Dzięki temu, pomimo drobniejszych potknięć, takich jak niekompetencja jej administracji podczas wielkiej powodzi jesienią 2011 (pani premier walczyła z wodą
chodząc w modnych gumowcach, co media
wyśmiały, ukuwając hasło „kryzys nie jest
usprawiedliwieniem dla braku szyku”),
utrzymała się niezagrożona u władzy przez
długie dwa i pół roku. Aż popełniła błąd.
W listopadzie 2013 r. jej rząd uchwalił
amnestię, zezwalającą Thaksinowi na powrót do kraju. Potem, pod wpływem demonstracji, wycofał się z niej, ale było już
za późno.
Tym razem „żółci” wyprowadzili tłumy na ulice, domagając się „zamknięcia
Bangkoku” i tworząc na początku 2014 r.
„siedem Majdanów”, jak to błyskotliwie
podsumował Bogdan Góralczyk. Yingluck
ratowała się ucieczką do przodu, ogłaszając
wybory, ale „żółta” opozycja je zbojkotowała, a sądy unieważniły ich wynik, a następnie, idąc za ciosem, złożyły Yingluck
i dziewięciu jej ministrów z urzędu na
początku maja 2014 r. Dla „czerwonych”
oznaczało to „drugi sędziowski zamach
stanu”: ta bezprecedensowa ingerencja
sądownictwa w politykę sprawiła, że nawet
niezależni analitycy zaczęli nazywać tajski
system „sędziokracją”. Ponieważ jednak
„czerwoni” wciąż nie chcieli się poddać,
wkroczył arbiter ostateczny – armia, która
przeprowadziła 22 maja 2014 r. bezkrwawy
zamach stanu i przejęła pełnię władzy.
Dorzynanie watahy

Armia to integralny element obozu „żółtych”, mimo wszystkich jej zarzekań (tajskie wojsko wszem wobec deklaruje neutralność wobec polityki, chcąc się pozycjonować „ponad nią” i zdjąć łatkę polityczności). Mimo nieraz sprzecznych par52
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tykularnych interesów niejednorodnych
odłamów stronnictwa „żółtych”, cel podstawowy pozostaje ten sam: utrzymać
strukturalną dominację starego establishmentu. Generałów od cywilnych polityków różni więc nie cel, lecz styl – mało finezyjny, ujmując to eufemistycznie. Po
prawie dekadzie przyglądania się, jak
z czerwonym zagrożeniem nie umieją
sobie poradzić establishmentowi politycy
pokroju Abhisita, wojsko weszło, by problem rozwiązać – po swojemu.

poważanym królem Ramą X. A wobec
tych nielicznych przypadków braku miłości
do monarchy z całą bezwzględnością zastosowano artykuł 112 kodeksu karnego:
najostrzejszy na świecie przepis przeciwko
obrazie majestatu. Tajowie zrozumieli
przekaz: nowego króla kochać muszą.
Celem armii tajskiej jest przywrócenie
modelu pretoriańskiego, panującego
w Tajlandii do 1973 r. W nim politycy są
zależnymi podwykonawcami poleceń płynących ze sztabu. To złudzenie demokracji według mnie jest wyraźnie wzorowane
na birmańskiej „zdyscyplinowanej demokracji” (to urocze określenie jest oficjalną,
konstytucyjną nazwą birmańskiego ustroju). Tam system polityczny uniemożliwia
cywilnym politykom podważenie strukturalnej dominacji armii: są niczym na
smyczy (różnica na korzyść Bangkoku
jest taka, że w Tajlandii nigdy nie obalono
monarchii, łatwiej więc o legitymizację
reżimu).
To właśnie dlatego armia napisała
nową konstytucję (już dwudziestą w historii kraju, pierwsza pochodzi z 1932 r.),
która utwierdza dominację wojska w legislatywie. Na wszelki wypadek do tej
konstytucji wpisano również dwudziestoletni plan rozwoju kraju, który stosować
mają wszystkie rządy. W połączeniu z zawsze wiernym sądownictwem, przemożnym wpływem pozaformalnym i – w razie
czego – siłą bagnetów, daje to armii pozycję arbitra we wszystkich sporach. Ma
to być powrót do starych, dobrych czasów
rządów gen. Prema Tinsulanondy z lat
80-tych, które dały Tajlandii imponujący
wzrost, połączony ze spokojem społecznym
i zakończeniem rebelii komunistycznej.
Tyle, że Prem, człowiek dziś niemal stuletni, miał rzadką wśród autokratów cechę:
wiedział, że nie wie wszystkiego. Zostawił
gospodarkę technokratom, nie ingerował

Przy słabnącym autorytecie
dworu, mający bujną
przeszłość król

Vajiralongkorn podczas
kampanii wyborczej

bezpośrednio zaangażował
się politycznie, co jeszcze

bardziej osłabiło jego i tak

nikłe poważanie społeczne –
utrzymanie status quo może
być coraz trudniejsze

Wyaresztowano więc „czerwonych”
(Yingluck, oskarżona o korupcję, dołączyła
do brata na emigracji) i wszystkich zbyt
otwarcie protestujących – zaczęło się pięcioletnie „dorzynanie watahy”, które Thitinan Pongsudhirak nazwał „szczególnie
mrożącą militaryzacją”. Wojsko z bezwzględną efektywnością uciszyło przeciwników status quo i zabezpieczyło kontrowersyjną sukcesję tronu. Do tej pory
nielubiany książę Vajiralongkorn stał się
53
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Era postthaksinowska

we wszystkie sfery życia; dbał tylko, by
frakcje się nie pozabijały, umiejętnie nadzorował. A na dodatek miał klasę: był
eleganckim gentlemanem, wiernym królowi, zawsze w jego cieniu.
Żadnej z tych zalet nie ma obecny
dyktator, gen. Prayuth Chan-ocha, człowiek o nieortodoksyjnej kulturze osobistej
i pokracznym stylu, ręcznie sterujący gospodarką, przekonany o posiadaniu klucza
do przyszłości kraju i wszechstronnych
talentach (pisał nawet piosenki i wiersze).
W rezultacie jego rządów tempo rozwoju
gospodarczego znacznie spadło, za to pogłębiły się nierówności społeczne – Tajlandia prześcignęła Rosję i stała się światowym liderem w rankingu nierówności
majątkowych. Nikt jednak masowo nie
protestuje, bo Prayuth obiecał, że za dysydenctwo będzie wsadzał do więzienia,
i słowa dotrzymuje. W efekcie odzywają
się tylko najodważniejsi, a i tak półgębkiem. Wszystko więc idzie zgodnie z wojskowym planem. Konstytucja przyjęta,
wybory przeprowadzone, wkrótce powołanie cywilnego rządu i koronacja króla
Ramy X (formalnie włada od grudnia
2016, lecz nie był koronowany, oficjalnie
z powodu żałoby po śmierci ojca, realnie –
z powodu swej słabej pozycji). „Czerwoni”
spacyfikowani. Zadanie wykonane.

Pozostało napięcie między demokratycznymi aspiracjami społeczeństwa a feudalnym systemem władzy. Na razie establishment wojskowo-dworski trzyma
się mocno, sprzyja mu zarówno otoczenie
międzynarodowe (globalna popularność
autorytaryzmów, pobliskie Chiny, Trump)
jak i słabnięcie Thaksina. Po ponad dekadzie nierównej walki, Thaksin powoli
przestaje być symbolem opozycji. Koniec
końców przegrał, a więc nie miał racji.
Czas płynie nieubłaganie, i 70-letni emigrant polityczny ma go coraz mniej, by
odwrócić losy. Wydaje się więc, że Tajlandia właśnie wkroczyła w erę post-thaksinowską.
Nie znaczy to jednak, że stare elity
mogą spocząć na laurach. Przy słabnącym
autorytecie dworu, mający bujną przeszłość król Vajiralongkorn podczas kampanii wyborczej bezpośrednio zaangażował
się politycznie, co jeszcze bardziej osłabiło
jego i tak nikłe poważanie społeczne –
utrzymanie status quo może być coraz
trudniejsze. Nagą siłą daje się rządzić,
czasem nawet dość długo, ale zawsze do
czasu. Pytanie tylko, czy na podobne wyzwanie, jakie stanowiły dla establishmentu
„czerwone koszule” przyjdzie Tajlandii
czekać kilka lat, czy raczej kilka dekad?
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Eye-candy feministów
arkaDy saulski

Dziennikarz „Gazety Bankowej”, członek zespołu redakcyjnego
portalu wGospodarce.pl. Zajmuje się głównie tematyką segmentu gier
i transportu morskiego oraz rzecznego.

Hollywood nauczył się nowej sztuczki – ideologia stała się elementem
marketingu danego obrazu lub jego obrony. Przykładem są dyskusje
wokół nowych filmów o superbohaterach, takich jak „Kapitan Marvel”
W roku 2017 do kin wchodził film „Wonder
Woman”, będąca pierwszą w historii wysokobudżetową ekranizacją tego kultowego
komiksu. Film budził obawy – poprzednie
obrazy, składające się na rozszerzone uniwersum DC (DCEU) były, najdelikatniej
rzecz ujmując, niesatysfakcjonujące dla
widzów. Tym samym na barkach superbohaterki spoczywał ciężar odbudowy reputacji tej stajni.
I okazało się, że Wonder Woman ów
ciężar nie tylko uniosła, ale wręcz przyćmiła kolegów w pelerynach. Obraz nie
tylko był hitem box office'u, ale też wzbudził zachwyt krytyki i widzów. Trudno
się dziwić – „Wonder Woman” to film
porywający, mieszający konwencję superbohaterską, mitologiczną i historyczną
w perfekcyjnych proporcjach. Dodatkowym atutem była rola główna, brawurowo
odegrana przez izraelską aktorkę, Gal Gadot. Artystka zresztą z miejsca stała się
ikoną kina superbohaterskiego, na pewien
czas odbijając trofeum najlepszej drużyny
królującemu dotychczas Marvelowi na
rzecz DC. Ale pojawiały się też inne re-

cenzje, równie entuzjastyczne wobec filmu,
jednak dość kuriozalne w wymowie. „Wonder Woman” miała być nie tylko znakomitym filmem wprowadzającym kobiecą
bohaterkę do zdominowanego przez mężczyzn świata superbohaterów. Miała być
wydarzeniem epokowym, czymś, co redefiniuje współczesne stosunki społeczne,
formą młota, rozbijającego ogniwa kajdan
toksycznego szowinizmu, zaś sama Wonder Woman w wykonaniu Gal Gadot miała
być dowodem na to, że fantastyka nareszcie doczekała się silnej, kobiecej postaci
grającej główną rolę w fabule”.
Gdzieś niedaleko, z boku, na to
wszystko z politowaniem spoglądała spora
grupka kobiet, wśród których zauważyć
można było Ellen Ripley, księżniczkę Leię
i Sarę Connor.
Absurdalna debata

Czytelnik, który śledzi amerykańską prasę
w obszarze kultury, nie będzie tym zaskoczony, ale owszem: „Wonder Woman”
była doskonałym pretekstem do rozpo55
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częcia kolejnej wojny o płeć. Wojny, w której strzały oddawane są z obu stron. Gdy
po „Wonder Woman” kina zalała fala filmów „feministycznych”, lepszej lub gorszej
jakości, w internecie zareagowała prawica,
z miejsca atakując każdy obraz, w którym
pierwsze skrzypce grała kobieca postać.
Nawet obrazy ciekawe, takie jak „Łotr 1”
czy „Gra o wszystko”, zostały wrzucone
do jednego wora z napisem „lewacka propaganda”.
Nie mieliśmy i nie mamy do czynienia
z debatą na temat roli kobiety w kinie.
Zamiast tego mamy jedną wielką kanonadę, istną nawałę absurdu, w huku dział
której ten, kto pragnie argumentować,
jest po prostu niesłyszany. A dobre argumenty są po obu stronach.
Rację mają bowiem feministki twierdząc, że rola kobiety w kinie przez długi
czas była sprowadzona do obiektu westchnień dla męskiej części widowni lub
zgoła do erotycznego eye-candy. Jednak
rację też ma prawica, wskazując, iż wiele
kobiecych bohaterek współczesnego kina
niczego sobą nie prezentuje, a jedyną
przyczyną ich podziwiania ma być fakt,
że są kobietami. Co gorsza, w wielu przypadkach cierpi na tym fabuła, poświęcona
na ołtarzu ideologii. Bodaj najbardziej
jaskrawym tego przykładem jest relacja
filmów ze świata „Gwiezdnych wojen”,
i nie chodzi tu o stare trylogie, lecz filmy
wypuszczane rok do roku już w ramach
nowej fali Star Wars – o „Przebudzenie
Mocy” i „Łotr 1”. W obu przypadkach
mamy do czynienia z kobiecymi bohaterkami, jednak różnica między nimi jest
znacząca. Jedna rola jest napisana fatalnie
i budzi śmiech widowni i podziw publicystów, druga zaś jest postacią napisaną
wzorcowo, jednak nie znajduje tak dużego
uznania publicystów, za to szybko stała
się ulubienicą widowni.

Rey kontra Jyn

Zostańmy przy tym przykładzie, bo jest
on kluczowy dla naszych dalszych rozważań. „Gwiezdne wojny” stały się chyba
największym (obok kina superbohaterskiego) polem walki ideologicznej we
współczesnym, amerykańskim kinie. Widać to doskonale w kreacji postaci kobiecych.

Postać rey, brawurowo
odegrana przez Daisy

ridley, jest – trzeba to

powiedzieć – typową „mary

sue”. to bohaterka dobra we

wszystkim i posiadająca

absolutnie wszystkie

możliwe umiejętności

Zacznijmy od „Przebudzenia Mocy”.
Postać Rey, brawurowo odegrana przez
Daisy Ridley, jest, trzeba to powiedzieć,
typową „Mary Sue”. To bohaterka dobra
we wszystkim i posiadająca absolutnie
wszystkie możliwe umiejętności. Już
w pierwszych scenach w których występuje
okazuje się doskonale przygotowana do
survivalu, walki wręcz i pilotowania statku
kosmicznego (tego ostatniego, według fabuły, nigdy wcześniej nie robiła, jest
jednak w stanie przechytrzyć doświadczonych asów lotniczych), wreszcie doskonale orientuje się w kwestiach technicznych. Ale dalej jest tylko lepiej (czy
też gorzej), bo nie tylko w mig poznaje
sekrety Mocy i potęgi, którą ona daje, ale
też doskonale posługuje się mieczem
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świetlnym, będąc w stanie z łatwością
w finałowej scenie pokonać przeciwnika,
w teorii o wiele sprawniejszego od niej
w walce.
Kim jest dla odmiany Jyn Erso, bohaterka „Łotra 1” znakomicie odegrana
przez Felicity Jones? To sierota, której
zamordystyczny reżim zabił matkę i porwał
ojca. Wychowywana przez radykałów,
sama wyrosła na buntowniczkę, częściej
zajmującą się przestępstwami niż szlachetną walką o wolność. Poznajemy ją
zresztą, gdy siedzi w areszcie, wiemy też
od razu, w jaki sposób posiadła swe umiejętności walki (wspomniane już dojrzewanie w środowisku radykałów i terrorystów). Gdy wreszcie trafia w objęcia
Rebeliantów, ci muszą skorzystać z jej
złodziejskich talentów, ale czynią to niechętnie. Ona sama też nie staje się z miejsca bojowniczką o wolność. Główną motywacją pozostaje chęć odnalezienia ojca,
porwanego przez reżim. Gdy ten ostatecznie ginie w wyniku potyczki sił Imperium z Rebeliantami, Jyn gnana jest
żądzą zemsty, i to właśnie ona prowadzi
ją do ostatecznego czynu przynoszącego
odkupienie, ale i, niestety, śmierć.
Dlaczego porównanie tych dwóch bohaterek jest istotne dla naszych rozważań?
Z dwóch powodów. Pierwszym jest proste
zestawienie: oto rok po roku pojawiają
się dwie postaci, pozornie wpisujące się
w ideologiczną dyskusję o kobiecych postaciach w kinie, jednak ich jakość znacząco się różni. Drugą przyczyną jest kuriozalność samej dyskusji, w której lepiej
napisana postać pozostaje gdzieś „z tyłu”
świadomości, zaś ta napisana fatalnie
staje się ostatnim szańcem obrony przed
toksyczną męskością i szowinizmem kina.
Dlaczego Rey znajduje obrońców,
mimo oczywistych felerów tej postaci,
a Jyn została zapomniana? Nie umiem

tego wyjaśnić w sposób racjonalny, poza
jednym argumentem: to Rey, a nie Jyn
odhacza wszystkie punkty ideologicznej
mapy drogowej niezbędnej do tworzenia
feministycznej postaci (wymieńmy: sprawność fizyczna, posiadanie wszystkich umiejętności niezbędnych w danej sytuacji,
urok osobisty, inteligencja, ale też niezależność, wreszcie lekceważenie dla zastałych norm i pogarda wobec męskiej dominacji, najlepiej zobrazowana w dość
topornej scenie, gdy Rey trzykrotnie odrzuca pomoc męskiego bohatera). Erso
natomiast jest „tylko” znakomicie napisaną, silną i interesującą kobiecą bohaterką.
Problem twórczej sprawności

Jak wspominałem wcześniej, dyskusja
wokół postaci kobiecych w hollywoodzkim
kinie jest niestety irracjonalna, przeidologizowana i histeryczna, co gorsza –
z obu stron. Lewicy, jak się wydaje, nie
interesuje już jakość produktu: przekaz
postępowych wartości w dobrze napisanym i nakręconym dziele został zmieniony
na, po prostu, przekaz postępowych wartości. Film nie musi już być dobry, a postaci
ciekawe – wystarczy, że będą po prostu
słuszne z ideologicznego punktu widzenia.
A że trąci to znanym nam socrealizmem,
który produkował dzieła głupie, banalne,
miałkie i warsztatowo fatalne? Co z tego!
Ważne, że słuszne.
Prawica jednak nie jest lepsza. Mimo
przeczesania (proszę to docenić – nie
była to robota przyjemna) twitterowych
i prasowych dyskusji, nie natrafiłem na
argument, że to nie ideologia jest problemem, tylko spłycanie postaci i przekazu
dzieła w jej służbie; a nawet jeśli, to nie
był on naczelnym orężem debaty. Zamiast
tego mieliśmy, ot, standardowe pałowanie
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lewej strony, że oto „czas na żeńską wersję
Władcy Much” (mniejsza, że prawicowcy
nie zauważyli, że taki film istotnie jest
w planach), i standardowe epitety oraz
memy.
Dyskusja ta przy okazji filmu „Kapitan
Marvel” wcale nie nabrała głębi. „Kapitan…” jest przecież pierwszym obrazem
ze stajni Marvela, poświęconym kobiecej
bohaterce. Studio do tej pory u ideologów
lewicy nie miało dobrej prasy. Model kina
superbohaterskiego, jaki stworzyło, przez
lata był młotkowany jako szowinistyczny –

nych Wojen nawet nie wspominając),
Marvel postanowił podbić ideologiczną
piłeczkę i zaprezentować opowieść o potężnej superbohaterce, na barkach której
spoczywa wynik walki ze złowrogim Thanosem.
Trailer, obsada, klimat filmu, odwołujący się do nostalgii za latami 90. –
wszystko to zapowiadało się dobrze. Aż
głos zabrała Brie Larson, odtwórczyni
głównej roli. Będąc doskonałą aktorką,
która w roli Kapitan Marvel sprawdziła
się doskonale – realnie zaszkodziła obrazowi jeszcze przed premierą, sugerując,
jakoby o słabej oglądalności filmu „A
Wrinkle in Time” i fatalnych recenzjach
decydować mieli krytycy, w większości
będący białymi mężczyznami. Larson
stwierdziła też, iż życzyłaby sobie, by jej
nowy film był oceniany przez bardziej
różnorodną grupę krytyków.
Słowa te oczywiście wywołały burzę
i furię prawicy, oskarżającej Larson o seksizm wobec mężczyzn i rasizm wobec
białych. Lewica także odpowiedziała
ogniem i gdzieś tam sam film „Kapitan
Marvel” utonął w kanonadzie. Nikt już
nie pytał, czy obraz jest dobry (a był, i na
szczęście box-office ten fakt potwierdza)
lecz jakie punkty na ideologicznej liście
odhacza.

ideologiczna wojna jest więc
pewną strategią biznesową,
a nie walką

o równouprawnienie kobiet
i nadanie im właściwego

miejsca w popkulturze czy
skończenie z ich
seksualizacją

od lat Marvel unikał bowiem nakręcenia
samodzielnego filmu o którejś z kobiecych
superbohaterek (tych jest zresztą w jego
uniwersum stosunkowo mało). Po dobrze
przyjętej „Czarnej Panterze” (w przypadku
której miała miejsce zbliżona dyskusja
do tej dotyczącej feminizmu w kinie,
włącznie ze wskazaniem, iż Czarna Pantera
jest pierwszym ciemnoskórym bohaterem
w kinie fantastycznym w dziejach – co
jest oczywistym fałszem, by wymienić
choćby Dillona i Eliota z „Predatora”, sierżanta Apone z „Obcego: Decydujące Starcie”, Blade'a z cyklu filmów o łowcy wampirów, o takim Lando Calrisianie z Gwiezd-

Ideologią w krytyków

Dlaczego więc aktorzy i twórcy kinowi
uderzają w struny ideologiczne nawet
jeszcze przed premierami swoich dzieł?
Wyjaśnienie jest w gruncie rzeczy dość
proste i zwyczajnie biznesowe.
Zanim do niego dotrzemy, warto
przypomnieć jeszcze dwa filmy: kobiecą
wersję „Ghostbusters” z 2016 roku oraz
„Ocean's 8” z 2018, w którym dla odmiany
to kobiety przeprowadzały skok stulecia.
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Oba te filmy miały dość kiepskie recenzje
i słabą oglądalność. Oba też stały się
sztandarami walki z seksizmem Hollywood
i odbiorców kina.
Ideologiczna wojna jest więc pewną
strategią biznesową, a nie walką o równouprawnienie kobiet i nadanie im właściwego miejsca w popkulturze czy skończenie z ich seksualizacją. Studia filmowe
z wyprzedzeniem dostrzegają, że pewne
filmy nie będą miały dobrych recenzji
i dobrego wyniku, więc uruchomienie
ideologicznych dział jest skuteczną metodą – może nie tyle odwrócenia trendu
co obrony fatalnego dzieła. Film zalicza
więc klapę nie dlatego, że jest źle nakręcony, słaby scenariuszowo i fatalnie odegrany, ale dlatego, że krytycy są seksistami,
a widzowie – niedouczonymi wsteczniakami.
Hollywood nauczył się więc tym samym nowej sztuczki – ideologia, wojna
o postępowe wartości stała się elementem
marketingu danego obrazu lub jego obrony. Najbardziej jaskrawym przykładem
tego był film „Ostatni Jedi”, kontynuujący
losy bohaterów „Przebudzenia Mocy”.
O ile ten drugi obraz miał pewne logiczne
dziury i kiepsko napisane postacie, o tyle
nowy był już kompletną, kinową grafomanią, w której nic nie trzymało się kupy,
i który zdaniem wielu fanów skutecznie
zniszczył mitologię i dotychczasowe reguły
władające światem „Gwiezdnych wojen”.
Nawet zwolennicy filmu nie bronili jego
dramaturgii czy scenariusza, skupiając
się na ideologicznym przekazie – a tego
było sporo, bo oprócz stale potężnej i niezwyciężonej Rey, pojawiła się tam kolejna
bohaterka, tym razem wykonująca dzieło
ekologiczne. Wszyscy męscy bohaterowie
„Ostatniego Jedi” byli zaś seksistami i prymitywami, niepojmującymi kobiecego
punktu widzenia. Szczytem ideologicznego

zadęcia była jednak postać pani wiceadmirał Holdo – potężnej, chciałoby się powiedzieć, „wonder woman” o fioletowych
włosach, która podejmując nawet najbardziej absurdalne z militarnego punktu
widzenia decyzje nie tłumaczy się przed
innymi oficerami. Na sam koniec jednak
oczywiście okazuje się strategicznym geniuszem, poświęcając samą siebie w akcie
heroizmu, który ratuje konającą Rebelię
przed zagładą.
Jeśli uważają Państwo, że teraz przesadzam, to zachęcam po prostu do obejrzenia filmu. Doświadczenie może nie będzie przyjemne, ale na pewno pouczające.
Ideologiczna wymiana ognia z obu
stron zmiotła każdego, kto pragnął o dziele
rozmawiać racjonalnie i bez zadęcia, że
wspomnę o kompletnie zignorowanym
Jarinie Kappanie z „Quory”, który starał
się analizować film na bazie wcześniejszej
bibliografii komiksowej, czy o Eriku Kainie
z „Forbesa”, nawołującym do spokoju,
wytykającym absurdalność debaty i starającym się ocenić film pod kątem jego
wartości rozrywkowej i artystycznej. Kino
hollywoodzkie będzie więc coraz bardziej
ideologiczne a coraz mniej ciekawe. Porywające, twarde i znakomicie napisane
postacie, takie jak Ellen Ripley z serii
o Obcym, księżniczka Leia z „Gwiezdnych
wojen” czy Sarah Connor z „Terminatorów” zastąpione zostały postaciami będącymi przecież obrazą dla wizerunku
kobiety w kinie – wszechwiedząca Rey
czy genialna admirał Holdo są przecież
postaciami tak nierealistycznymi, że aż
ośmieszającymi wartości, które przecież
chcą promować. Jest to więc, paradoksalnie, zabójcze dla samej idei feminizmu
i ważkości roli kobiety w kinie.
Czy z tej sytuacji jest wyjście? Cóż,
będą nim same wyniki kinowe kolejnych
obrazów. „Ocean's 8” czy żeński „Ghos59
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tbusters”, o „A Wrinkle in Time” nie
wspominając zaliczyły wyniki gorsze niż
złe. Widzowie unikali tych obrazów nie
dlatego, że były przeidologizowane lecz
dlatego, że były – jako filmy – kiepskie.
Z drugiej strony jest też nadzieja.
Już wkrótce do kin trafić ma kolejny film
z Wonder Woman, w którym ponownie
ujrzymy doskonałą w tej złożonej roli Gal
Gadot. Są też inne zapowiedziane obrazy,

które mają szansę wyrwać się z ideologicznej matni, prezentując bohaterki zarazem twarde, silne jak i świetnie napisane – choćby nowy „Terminator”. Nie
mam jednak złudzeń co do uwiądu ideologicznej bijatyki – nawet jeśli opuści ona
teatr działań pod nazwą „Kobiece bohaterki w Hollywood”, to szybko przejdzie
do kolejnego. Ze szkodą dla wytwórni
i widzów.
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Pod uwagę działaczom religijnym,
politycznym i społecznym:

chrześcijańska myśl ekonomiczna
Chrześcijańska myśl ekonomiczna stanowi kierunek badania znaczenia Przykazań Dekalogu: „Nie kradnij!” i „Nie pożądaj własności bliźniego!” dla ekonomii i gospodarki,
oraz na wyciąganiu wniosków z wyników tych badań w celu ich wykorzystania w nauce
ekonomii i polityce gospodarczej. Inspiracją tej myśli jest stwierdzenie, że ponieważ aż
dwa te Przykazania mają za cel ochronę własności człowieka, czyli ochronę własności
prywatnej, to znaczy, że Stwórca nadał nienaruszalności instytucji własności prywatnej
wysoką rangę. Stanowi ona dobro nierozerwalne z człowieczeństwem. Pod pojęciem
„własność prywatna” rozumie się, oczywiście, dobro uczciwie nabyte przez człowieka,
a nie dobro przez niego posiadane, lecz nabyte drogą jakiegokolwiek rodzaju kradzieży.
Wyniki badań powyższego wpływu okazują się rewelacyjne. Okazuje się, że łamanie
przez ludzi i ich rządy Przykazania „Nie kradnij!”, poprzedzane na ogół łamaniem
Przykazania „Nie pożądaj własności bliźniego!”, czyli, inaczej mówiąc – kradzież jest
główną przyczyną, lub samą istotą, prawie wszystkich poważnych krajowych i międzynarodowych problemów i kryzysów gospodarczych wiodących do biedy i rożnych niepożądanych efektów społecznych. Im powszechniejsze zjawisko kradzieży we wszelkich
jej formach, a szczególnie w formach grabieży zalegalizowanej przez państwo i popełnianej
na różne sposoby, często „w majestacie prawa”, na obywatelach, tym poważniejsze hamowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Do tych sposobów zaliczyć należy,
między innymi:
1)

2)
3)

4)
5)

zaciąganie pożyczek państwowych bez wiedzy i zgody obywateli, którzy wraz ze
swym potomstwem pożyczki te będą musieli spłacać;
drukowanie papierowych pieniędzy bez ich pokrycia w przyroście bogactwa narodowego, co powoduje inflację i obniżanie wartości pieniędzy już posiadanych
przez obywateli;
przyznawanie przez władze rożnych licencji, monopoli i innych przywilejów
wybranym ludziom lub grupom ludzi, kosztem wszystkich pozostałych;
tworzenie w instytucjach państwowych tak zwanych stanowisk pracy, pracy bezproduktywnej i pasożytniczej, będącej przykrywką do dzielenia się pieniędzmi
z kieszeni podatnika;
sprzecznie z zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa, zalecane przez
Marksa opodatkowanie wybiórcze (progresywne) ludzi zamożniejszych, a tym
samym karanie ich za to, że w gospodarce rynkowej stali się nimi dzięki swej pra61
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cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;
6) opodatkowanie na cele nie służące dobru całego społeczeństwa, lecz tylko niektórych
jego grup;
7) łamanie prawa podaży i popytu, przez narzucanie cen minimalnych lub maksymalnych
za jakieś dobra – a więc okradając właściciela danego dobra z prawa do swobodnego
dysponowania swą własnością;
8) szerzenie i praktykowanie korupcji poprzez tworzenie korupcjogennych urzędów
dla „swych” ludzi i ochrona ich działań drogo kosztujących całe społeczeństwo;
9) praktykowanie socjalizmu poprzez bezpośrednią konfiskatę własności prywatnej
na rzecz państwa i jego różnych instytucji;
itd., itd.

W świetle powyższego jasne jest, dlaczego państwa socjalistyczne i „opiekuńcze”
oparte na „uszczuplaniu” i konfiskacie własności prywatnej prowadzą kraje do
bankructwa, a rodziny i społeczeństwa do rozkładu.
Przyjęcie powyższego do wiadomości powinno być szczególnie łatwo akceptowane
przez nas, chrześcijan, dla których Dekalog, będący zbiorem nakazów i zakazów pochodzących od Stwórcy, jest jednym z filarów wiary. Szczególnie czujni winniśmy być
na znaczenie nieraz spotykanych haseł o potrzebie realizacji zasad sprawiedliwości
społecznej (co, między innymi, jest wyrażone w Artykule 2 obecnie obowiązującej
Konstytucji RP), bo często bywają one pośrednim wzywaniem do łamania Przykazania
10 („Nie pożądaj żadnej rzeczy należącej do bliźniego”) i do przymusowego wyrównywania
międzyludzkich nierówności majątkowych i społecznych, drogą zalegalizowanej grabieży
i kradzieży gwałcącej Przykazanie „Nie kradnij!” i chrześcijański nakaz miłości bliźniego,
a są inspirowane przez różnych popleczników marksizmu, którego, jak wiadomo,
jednym z podstawowych dogmatów jest konieczność likwidacji własności prywatnej.
Nieopatrzna akceptacja takich haseł przez katolików, mimo, że nigdzie w Piśmie
Świętym nie ma potępienia, a nawet tylko dezaprobaty nierówności międzyludzkich,
stanowi sukces infiltracji wrogiej chrześcijaństwu ideologii marksistowskiej do Kościoła.
Chrześcijańska myśl ekonomiczna służyć może za narzędzie intelektualne w zwalczaniu
tej infiltracji. Niezależnie od tego zachęca ona patriotów pragnących jak najlepiej dla
swego kraju, aby nie pozwalali rządzącym na ustanawianie i egzekwowanie praw
okradania obywateli przez państwo, a doprowadzali do likwidacji takich praw już istniejących.

jaN michał małek

Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja
Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwałtownymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej,
opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża
jakość rządzenia, które wymaga rozstrzygania dylematów przy użyciu wiedzy
dostępnej w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych
lub wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski
dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopolityczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków).
„Nowa Konfederacja” stara się temu kryzysowi myśli przeciwdziałać na cztery
zasadnicze sposoby:
1) Poprzez formułę thinkzine’u: pierwszego w Polsce i prawdopodobnie na
świecie think tanku i magazynu publicystycznego w jednym, umożliwiającą
lepszą komunikację i synergię między ekspertami z różnych dziedzin oraz
między specjalistami a publicystami i intelektualistami; wszystko po to,
aby po pierwsze zwiększać poziom wiedzy specjalistycznej, a po drugie
(i ważniejsze) budować całościowy obraz rzeczywistości;
2) Poprzez kształtowanie opinii elit;
3) Poprzez oddziaływanie na główny nurt debaty za pomocą komentatorstwa
politycznego;
4) Pełniąc rolę pośrednika między światem ekspercko-akademickim a medialnym.

Działamy w duchu polskiej tradycji republikańskiej, uważając ją z jednej
strony za najbardziej chwalebny dorobek rodzimej polityki, z drugiej za
inspirację do rozwiązywania współczesnych problemów, na czele z fałszywymi
dylematami: państwo czy wolność, wolność czy wspólnota. Dziś potrzebujemy
jednocześnie więcej państwa, więcej wolności i więcej wspólnoty. Wyzwania
tak dla politycznej podmiotowości, jak i wolności są bowiem bezprecedensowe – taka musi też być odpowiedź.

Jesteśmy konfederacją – związkiem obywateli dążących razem do dobra
wspólnego, w sytuacji, gdy inne instytucje zawodzą.

Jesteśmy niezależni tak od partii politycznych, jak i od rywalizacji na klikalność.
Jest to możliwe przede wszystkim dzięki hojności naszych Darczyńców. Utrzymanie niezależności i poziomu merytorycznego oraz dalszy rozwój, przybliżający
realizację powyższych celów, zależą od utrzymania i rozwoju finansowania
poprzez bezwarunkowe darowizny na cele statutowe.
Jeśli cenisz „Nową Konfederację” – wesprzyj ją.
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Działalność
Do listopada 2017 r. „Nowa Konfederacja” była pierwszym w Polsce internetowym miesięcznikiem idei (pierwszych 51 numerów ukazało się w formule
e-tygodnika, między październikiem 2013 a wrześniem 2014). Dziś „Nowa
Konfederacja” to prawdopodobnie pierwszy na świecie thinkzine. To nowa
forma instytucji eksperckiej i publicystycznej jednocześnie. Umożliwia to
z jednej strony lepsze niż dotąd gromadzenie i tworzenie wiedzy specjalistycznej,
z drugiej: efektywniejszą pracę nad całościowym opisem rzeczywistości
publicznej.

Do tej pory podstawowym sposobem prezentacji takich owoców była publicystyka, która cały czas odgrywa ważną rolę w naszej działalności. Obecnie
każde kolejne wydanie e-miesięcznika zawiera 10 materiałów – artykułów
analitycznych, esejów, wywiadów. Dwa razy w tygodniu publikujemy komentarze reagujące na bieżące wydarzenia. Swoje miejsce ma u nas także
felieton – wymierający gatunek na pograniczu dziennikarstwa i literatury
pięknej, ukazujący się co najmniej raz w miesiącu.

Od listopada 2017 roku stawiamy także na działalność ekspercką. Specjaliści
od spraw ustrojowych, międzynarodowych, prawa, obronności, gospodarki,
samorządu i nie tylko publikują w „Nowej Konfederacji” raporty, analizy, komentarze eksperckie.

Zarówno publicyści, jak i eksperci związani z „Nową Konfederacją” występują
w mediach, zarówno pracując w różnych tytułach, jak i występując w nich
gościnnie czy komentując dla nich bieżące wydarzenia. Jesteśmy obecni na
łamach największych polskich dzienników i tygodników, w internecie, na
falach stacji radiowych, regularnie występujemy także w programach telewizyjnych stacji publicznych i prywatnych.

Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które organizujemy co najmniej raz w miesiącu. Zaproszeni przez nas goście –
naukowcy, politycy i dziennikarze – dyskutują wokół kolejnych naszych
publikacji, a także na bieżące tematy społeczno-polityczne. Jesteśmy obecni
także w mediach społecznościowych – na Facebooku, Twitterze czy YouTube.
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„Nową Konfederację” tworzą
Stali Darczyńcy: Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy
Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Jakub Stychno, Marcin Sławeta, Michał
Kocur, Remigiusz Iwuć, Piotr Ogiński, Damian Szczerbaty, Szymon Radziszewicz,
Krzysztof Szatan oraz Anonimowi Darczyńcy
Pozostali Darczyńcy: Jacek Bartosiak, Piotr Remiszewski, Piotr Woźny, Andrzej
Dobrowolski, Krzysztof Poradzisz, Marek Nowakowski, Karol Tatara oraz
Anonimowi Darczyńcy (Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każdego miesiąca)
Zespół: Kołodyńska-Magdziarz (Sekretarz zespołu), Jarema Piekutowski, Bartłomiej Radziejewski (Dyrektor), Stefan Sękowski (Zastępca dyrektora, kierownik
sekcji Publicystyki), Anna Szczerbata, Paulina Raczyńska, Marcin Chruściel

Stali współpracownicy: Paweł Behrendt, Łukasz Kobeszko, Michał Lubina,
Stanisław Maksymowicz, Rafał Matyja, Anna Mieszczanek, Andrzej Mikosz,
Adam Radzimski, Marek Wojnar, Karol Zdybel, Adam Michalak, Witold Sokała,
Piotr Celiński, Patryk Gorgol, Krzysztof Sękowski

Współpracownicy: Michał Beim, Ludwik Dorn, Błażej Duber, Stanisław Gasik,
Tomasz Geodecki, Tomasz Grzegorz Grosse, Elżbieta Hibner, Maria Libura,
Damian Maziarz, Filip Memches, Tomasz Pichór, Radosław Piekarz, Tomasz
Pułról, Witold Repetowicz, Jan Rokita, Błażej Sajduk, Wojciech Stanisławski,
Zbigniew Stawrowski, Barbara Szewczyk, Artur Wołek, Krzysztof Wołodźko,
Roman Graczyk, Paweł Średziński, Andrzej Horubała
Grafika (okładki): Piotr Promiński
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