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Niemiecka chadecja wobec konfliktu rosyjsko-ukraiñskiego

Trwaj¹cy od 2014 r. konflikt rosyjsko-ukraiñski okaza³ siê byæ o wiele bardziej
skomplikowany i d³ugotrwa³y ni¿ pocz¹tkowo przypuszczano. Silnie uwidoczni³ rozbie¿ne stanowiska wobec Federacji Rosyjskiej pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Mnogoœæ opinii wystêpuj¹ca na arenie europejskiej by³a odbiciem dyskusji
toczonych w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich. Równie¿ na niemieckiej scenie politycznej nie by³o zgody co do reakcji na dzia³ania Kremla. Niniejszy artyku³ ma
na celu przeœledzenie stanowisk polityków niemieckiej chadecji wobec konfliktu rosyjsko-ukraiñskiego oraz wp³ywu, jaki wywarli na dzia³ania Unii Europejskiej i Rosji.
Wydarzenia na Ukrainie pocz¹tkowo zdominowane zosta³y przez tematy zwi¹zane
z wynikami wrzeœniowych wyborów do Bundestagu, w których frakcja CDU/CSU po
raz trzeci zdoby³a najwiêksz¹ iloœæ g³osów, oraz z d³ugotrwa³ymi negocjacjami pomiêdzy chadecj¹ i SPD dotycz¹cymi tworzenia nowego rz¹du1. W listopadowym oœwiadczeniu rz¹du z okazji III szczytu Partnerstwa Wschodniego2 kanclerz Angela Merkel
oznajmi³a, ¿e widzi „ogromny potencja³” w politycznym i gospodarczym zbli¿eniu
m.in. z Ukrain¹. Przekonywa³a, i¿ zbli¿enie z Uni¹ Europejsk¹ i wspó³praca z Rosj¹ nie
wykluczaj¹ siê wzajemnie, ¿e nie jest to alternatywa z rodzaju „albo Rosja albo Unia”.
Podczas dyskusji w Bundestagu przedstawiciele frakcji CDU/CSU podkreœlali, i¿ Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej nie jest skierowane przeciwko Rosji. Andreas
Schockenhoff, zastêpca przewodnicz¹cego frakcji parlamentarnej CDU/CSU ds. zagranicznych, obrony i Europy, oœwiadczy³, i¿ nie do przyjêcia jest, ¿e Kreml wywiera
presjê gospodarcz¹ na kraje europejskie, które staraj¹ siê zbli¿yæ do UE. Zaznacza³, i¿
ze wspólnej przestrzeni gospodarczej mog³aby skorzystaæ równie¿ Federacja Rosyjska. Natomiast przewodnicz¹cy frakcji parlamentarnej CDU/CSU – Volker Kauder
– przekonywa³, ¿e polityka zimnej wojny musi zostaæ przezwyciê¿ona oraz wezwa³
Rosjê do wspó³pracy z UE i krajami Europy Wschodniej (Der Kalte, 2013).
Po przerwaniu przez stronê ukraiñsk¹ rozmów dotycz¹cych podpisania umowy stowarzyszeniowej z Uni¹ podczas listopadowego szczytu w Wilnie rz¹d RFN, w pe³ni
popierany przez frakcjê CDU/CSU, oœwiadczy³, i¿ decyzja ta nie zamyka Ukrainie drogi do partnerstwa. Postanowiono poczekaæ na jej zmianê. Rzecznik ds. polityki zagra1

Umowa koalicyjna podpisana zosta³a 16 grudnia, dzieñ póŸniej Angela Merkel zosta³a ponownie wybrana na kanclerza RFN.
2
Partnerstwo Wschodnie zak³ada zacieœnienie wspó³pracy z Bia³orusi¹, Ukrain¹, Mo³dawi¹,
Gruzj¹, Azerbejd¿anem i Armeni¹. Podczas szczytu mia³a zostaæ podpisana umowa o stowarzyszeniu
i wolnym handlu z Ukrain¹, o ile Kijów spe³ni stawiane mu warunki (np. dotycz¹ce zagwarantowania
wolnych i uczciwych wyborów, nieprzekupnoœci organów s¹dowych i wprowadzenia w ¿ycie obiecanych reform).
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nicznej frakcji CDU/CSU, Philipp Mißfelder, przekonywa³, i¿ rozmowy musz¹ byæ
prowadzone, gdy¿ nie ma innej alternatywy. Dodawa³ przy tym, i¿ stabilizacja, rozwój
gospodarczy oraz demokratyzacja le¿¹ w interesie zarówno europejskiej, jak i niemieckiej polityki zagranicznej. Wed³ug polityka nale¿a³o silnie podkreœlaæ, ¿e Partnerstwo
Wschodnie mo¿na powi¹zaæ z preferowan¹ przez Rosjê wspóln¹ przestrzeni¹ gospodarcz¹ rozci¹gaj¹c¹ siê od Lizbony do W³adywostoku (Weiterhin, 2013).
Ani w Berlinie, ani w Brukseli nie przewidywano, ¿e odmowa podpisania umowy
wywo³a masowy protest obywateli Ukrainy. CDU/CSU wyra¿a³o solidarnoœæ z pokojow¹ opozycj¹ na Ukrainie. A. Schockenhoff oœwiadczy³, i¿ frakcja jest g³êboko zaniepokojona pogarszaniem sytuacji przez rz¹d w Kijowie oraz stanowczo potêpia przemoc
ukraiñskich s³u¿b bezpieczeñstwa wobec demonstrantów (CDU/CSU, 2013). Kilka dni
póŸniej komentuj¹c postawê rosyjskiego ministra spraw zagranicznych – Siergieja
£awrowa – podczas grudniowego spotkania z Wysokim przedstawicielem UE ds. zagranicznych – Catherine Ashton – polityk wyrazi³ opiniê, i¿ Rosja „bêdzie wywieraæ na
Ukrainê i inne kraje Partnerstwa Wschodniego, jak Mo³dawia, ogromn¹ presjê dopóki
chc¹ pod¹¿aæ inn¹ drog¹ ni¿ Moskwa. Jest to nie do przyjêcia”. W zwi¹zku z postaw¹
Kremla Schockenhoff podkreœla³, i¿ po pierwsze, potrzebny jest realistyczny dialog
z Moskw¹. Po drugie, zasady paryskiej karty OBWE musz¹ byæ przestrzegane. Ka¿dy
kraj musi samodzielnie decydowaæ, bez jakichkolwiek nacisków politycznych i gospodarczych, czy chce silniej zwi¹zaæ siê z UE, czy nie. Po trzecie, ogromny nacisk na
Ukrainê ze strony Moskwy jasno dowodzi, ¿e rz¹d Janukowycza nie rozwija kraju i regionu, ale prowadzi je do rosn¹cej niestabilnoœci. Po czwarte, w interesie UE le¿y nadanie Ukrainie jasnej europejskiej orientacji i zakotwiczenia. Mog¹ one znacznie wykraczaæ
poza uk³ad o stowarzyszeniu w kierunku cz³onkostwa w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Unii, jeœli Ukraina tego zechce i stworzy odpowiednie warunki (Strategisches, 2013). Stanowisko przedstawione przez zastêpcê przewodnicz¹cego frakcji
po czêœci pokrywa³o siê z pogl¹dami ministra spraw zagranicznych – Franka-Waltera
Steinmeiera. Polityk SPD krytykowa³ Rosjê za wywieranie nacisku na Ukrainê, lecz
równie¿ zakwestionowa³ politykê Unii wobec Rosji, a dok³adnie zignorowanie silnej
zale¿noœci Kijowa od Kremla (Rede von Außenminister, 2013).
W zwi¹zku z zaostrzaniem siê sytuacji na Majdanie frakcja CDU/CSU wezwa³a
rz¹d i opozycjê do zaprzestania przemocy i powrotu do dialogu (Ausschreitungen,
2014). Podkreœlano przy tym, i¿ równie¿ Moskwa powinna wykorzystaæ swoje wp³ywy u prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza by powstrzyma³ przemoc (Regierung,
2014). Podobne sformu³owania znalaz³y siê w oœwiadczeniu rz¹dowym. Angela Merkel
przekonywa³a, ¿e niemieccy politycy wspieraj¹ i kontynuuj¹ wysi³ki w celu znalezienia pokojowego rozwi¹zania konfliktu „wszystkimi dostêpnymi œrodkami”. Skonstatowa³a, i¿ rz¹d federalny bêdzie rozmawia³ z Rosj¹ ku korzyœci wszystkich w regionie
(Freiheit, 2014). Wypowiedzi kanclerz oraz polityków frakcji CDU/CSU potwierdza³y, i¿ RFN zamierza pe³niæ swoj¹ tradycyjn¹ rolê ³¹cznika w utrzymywaniu dialogu
miêdzy Moskw¹ i Bruksel¹, która wynika³a zarówno z postrzegania pozycji pañstwa
niemieckiego w polityce miêdzynarodowej, jak i chêci utrzymania dobrych relacji politycznych i gospodarczych z Rosj¹. Wi¹za³y siê równie¿ z przekonaniem, i¿ d³ugotrwa³e
rozwi¹zanie kryzysu mo¿liwe jest wy³¹cznie z zaanga¿owaniem Rosji i przy uwzglêdnieniu jej stanowiska. W tym kontekœcie nale¿y równie¿ rozpatrywaæ s³owa Kar-
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la-Georga Wellmanna, przewodnicz¹cego Niemiecko-Ukraiñskiej Grupy Parlamentarnej,
który podczas odbywaj¹cej siê pod koniec stycznia 2014 r. debaty w Bundestagu przekonywa³, ¿e „jeœli bêdziemy rozwi¹zywaæ problem z Ukrain¹ w konflikcie z Rosj¹
– my przeciwko Rosji czy Rosja przeciwko nam – bêdzie to politycznie i finansowo
bardzo kosztowne” (Politischen, 2014). Wielokrotne rozmowy telefonicznie kanclerz
z rosyjskim prezydentem nie przynios³y jednak¿e oczekiwanych rezultatów (Nur,
2014).
Frakcja jednoznacznie odrzuca³a zarzuty formu³owane przez Kreml, ¿e ingerencja
Zachodu doprowadzi³a do eskalacji konfliktu. Z ust A. Schockenhoffa mo¿na by³o nawet us³yszeæ odpowiedŸ, i¿ to Moskwa ponosi odpowiedzialnoœæ za ten konflikt, gdy¿
wywo³a³a protesty, wi¹¿¹c podpisanie umowy o stowarzyszeniu z gospodarczymi
sankcjami wobec Ukrainy (Sanktion, 2014). Bardziej stonowanie wypowiada³ siê
K.-G. Wellmann, który przekonywa³, i¿ jeœli Rosja chce byæ czêœci¹ Europy musi
wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ i przedyskutowaæ przy stole negocjacyjnym konstruktywne pomys³y jak postêpowaæ z Ukrain¹. Polityk by³ przekonany, i¿ konflikt nie
sprzyja równie¿ Rosji, gdy¿ pozostawi po sobie podzielony kraj bez struktur politycznych (Das Ziel, 2014). Natomiast dr Norbert Röttgen, Przewodnicz¹cy Komisji Spraw
Zagranicznych w Bundestagu, nawo³ywa³ W. Janukowycza oraz ukraiñski parlament
do przeprowadzenia wyborów prezydenckich i parlamentarnych (Es, 2014). W podobnym tonie wypowiada³ siê zastêpca przewodnicz¹cego frakcji CDU/CSU – Arnold
Vaatz. Jednoczeœnie polityk podkreœla³, i¿ Unia musi zacz¹æ aktywnie dzia³aæ nak³adaj¹c sankcje na Ukraiñców szkodz¹cych pañstwu (Gewalt, 2014).
21 lutego Wiktor Janukowycz, trzej liderzy ukraiñskiej opozycji – Witalij Kliczko,
Arsenij Jaceniuk i O³eh Tiahnybok – ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Polski – F.-W. Steinmeier i Rados³aw Sikorski – oraz przedstawiciel Rosji – W³adimir
£ukin – uzgodnili porozumienie, na mocy którego mia³y odbyæ siê wczeœniejsze wybory prezydenckie, powstaæ rz¹d jednoœci narodowej i nast¹piæ powrót do konstytucji
z 2004 r. Po ucieczce Janukowycza z Kijowa i podjêciu uchwa³y przez Radê Najwy¿sz¹
o odsuniêciu prezydenta od w³adzy zastêpczyni przewodnicz¹cego frakcji, Sabine Weiss,
i rzeczniczka ds. rozwojowo-politycznych frakcji parlamentarnej CDU/CSU, Sibylle
Pfeiffer, przekonywa³y, i¿ powinno szybko dojœæ do utworzenia rz¹du tymczasowego,
który ustabilizuje sytuacjê w kraju. Postulowa³y równie¿, i¿ spo³ecznoœæ miêdzynarodowa,
w tym tak¿e Rosja, musi zrobiæ wszystko by nast¹pi³ pokojowy proces wyboru prezydenta i parlamentu Ukrainy. Ponadto pozytywnie odnios³y siê do mo¿liwoœci udzielenia pomocy finansowej Ukrainie przez UE i Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy – MFW
(Weg, 2014). Kilka dni póŸniej O³eksandr Turczynow wybrany zosta³ na stanowisko
pe³ni¹cego obowi¹zki prezydenta, a Arseni Jazenjuk na premiera Ukrainy. Przemawiaj¹c
w imieniu frakcji CDU/CSU A. Schockenhoff oœwiadczy³, i¿ dziêki temu Ukraina zyska³a mo¿liwoœæ pokojowego, demokratycznego i konstytucyjnego rozwoju. Zgodnie z polityk¹ rz¹du oraz frakcji podkreœla³, i¿ przy konsolidacji i stabilizacji Ukrainy, Rosja jest
wa¿nym czynnikiem oraz wyrazi³ nadziejê, i¿ siê do nich przyczyni. Wspomnia³ równie¿, i¿ chadecja bêdzie wspieraæ proeuropejsk¹ politykê Ukrainy oraz zdecydowanie
opowiadaæ siê za tym, by Unia udzieli³a jej wsparcia w rozwoju (Chance, 2014).
W odpowiedzi na wyniki wyborów obraduj¹cy przy drzwiach zamkniêtych parlament krymski wybra³ nowy rz¹d oraz podj¹³ decyzjê o zorganizowaniu referendum
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w sprawie przysz³ego statusu regionu. Nastêpnie Siergiej Aksionow – premier Republiki Autonomicznej Krymu – zwróci³ siê z oficjaln¹ proœb¹ do prezydenta W³adimira
Putina o zapewnienie spokoju i bezpieczeñstwa mieszkañcom pó³wyspu. Polityk poinformowa³ tak¿e, ¿e w³adze autonomii przejmuj¹ ca³kowit¹ kontrolê m.in. nad si³ami
milicyjnymi i stra¿¹ graniczn¹ znajduj¹c¹ siê na tym terenie (Ukraina, 2014). Po podjêciu decyzji przez parlament krymski o od³¹czeniu siê od Ukrainy oraz wkroczeniu
wojsk rosyjskich na Krym kanclerz A. Merkel zaproponowa³a utworzenie tzw. grupy
kontaktowej, która mia³a umo¿liwiæ rosyjsko-ukraiñskie rozmowy przy mediacji miêdzynarodowych partnerów. Przychylnoœæ rosyjskiego prezydenta wobec tej inicjatywy
Philipp Mißfelder odczyta³ jako realn¹ mo¿liwoœæ znalezienia dyplomatycznego rozwi¹zania. Podkreœla³ przy tym, i¿ gdyby dyplomacja zawiod³a istniej¹ pewne mo¿liwoœci zwiêkszenia presji na Rosjê, jak np. usuniêcie tego pañstwa z G-8, które mia³oby dla
niego ogromne konsekwencje ekonomiczne. Rzecznik frakcji CDU/CSU ds. polityki
zagranicznej okreœli³ jako nieprawdê pogl¹d, ¿e Putin tylko czeka³ na okazjê, ¿eby
wkroczyæ na Krym. Wed³ug Mißfeldera Moskwa zareagowa³a w sposób eskaluj¹cy sytuacjê na porozumienia zawarte 21 lutego (Ukraine, 2014).
Na pocz¹tku marca unijni ministrowie spraw zagranicznych odbyli nadzwyczajne
posiedzenie poœwiêcone sytuacji na Ukrainie. Rada ds. zagranicznych „zgodzi³a siê
szybko pracowaæ nad przyjêciem ograniczeñ dotycz¹cych zamra¿ania i odzyskiwania
maj¹tku osób zidentyfikowanych jako odpowiedzialne za sprzeniewierzenie funduszy
pañstwowych i zamro¿eniem aktywów osób odpowiedzialnych za ³amanie praw cz³owieka” (Council 1, 2014). 3 dni póŸniej odby³o siê nadzwyczajne posiedzenie szefów
pañstw i rz¹dów odnoœnie Ukrainy. W wydanym oœwiadczeniu potêpiono „niesprowokowane pogwa³cenie przez Federacjê Rosyjsk¹ suwerennoœci i integralnoœci terytorialnej
Ukrainy” i wezwano Moskwê do „natychmiastowego wycofania swoich si³ zbrojnych
do miejsc ich sta³ego stacjonowania zgodnie ze stosownymi porozumieniami” oraz do
„umo¿liwienia miêdzynarodowym obserwatorom natychmiastowego dostêpu”. Podkreœlono, i¿ rozwi¹zanie kryzysu na Ukrainie musi opieraæ siê na integralnoœci terytorialnej, suwerennoœci i niezale¿noœci Ukrainy oraz na œcis³ym przestrzeganiu
miêdzynarodowych standardów. Decyzjê Rady Najwy¿szej Autonomicznej Republiki
Krymu o przeprowadzeniu referendum w sprawie przysz³ego statusu tego terytorium
uznano za nielegaln¹ jako sprzeczn¹ z ukraiñsk¹ konstytucj¹. Postanowiono zawiesiæ
rozmowy dwustronne z Rosj¹ w kwestiach wizowych, a tak¿e rozmowy na temat nowej umowy o partnerstwie i wspó³pracy. Wed³ug szefów pañstw i rz¹dów rozwi¹zania
kryzysu nale¿a³o poszukiwaæ na drodze negocjacji miêdzy rz¹dami Ukrainy i Federacji
Rosyjskiej, w tym poprzez ewentualne mechanizmy miêdzynarodowe. Unia zagrozi³a,
i¿ w przypadku braku rezultatów wprowadzi dodatkowe sankcje gospodarcze i indywidualne, jak zakaz podró¿owania i zamro¿enie aktywów, oraz odwo³a szczyt UE–Rosja
(Rada Europejska, Oœwiadczenie, 2014).
Ustalenia te zosta³y pozytywnie przyjête przez frakcjê CDU/CSU. Andreas Schockenhoff okreœli³ je wrêcz jako niezbêdne. Moskwa, wed³ug polityka, musia³a podj¹æ
wszelkie kroki, aby deeskalowaæ sytuacjê, m.in. zatwierdziæ utworzenie grupy kontaktowej i odwrót rosyjskich si³ zbrojnych nielegalnie przebywaj¹cych na Krymie, pozwoliæ obserwatorom OBWE, aby wykonywali swoj¹ pracê na tym terenie, wyraŸnie
odrzuciæ ideê secesji ukraiñskiego pó³wyspu oraz prowadziæ bezpoœrednie rozmowy
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z nowo wybranym rz¹dem Ukrainy. Schockenhoff po raz kolejny podkreœla³, i¿ chadecja opowiada siê za szybkim podpisaniem umowy stowarzyszeniowej, pod warunkiem,
i¿ nie wp³ynie to negatywnie na ukraiñski eksport do Rosji (EU-Assoziierungsabkommen, 2014). Natomiast Volker Kauder w wydanym oœwiadczeniu obiecywa³, i¿ Niemcy bêd¹ „dzia³aæ rozwa¿nie”, aby znalezione zosta³o dobre rozwi¹zanie sytuacji na
Krymie. Polityk wspomnia³ równie¿ o 11 miliardowej finansowej pomocy Unii Europejskiej, któr¹ okreœli³ jako prawdziwy i pozytywny sygna³. Ponadto, wed³ug Kaudera,
wa¿ne by³o, by pañstwa Unii Europejskiej „nie da³y siê podzieliæ tym kryzysem. Tylko
w ten sposób mo¿emy osi¹gn¹æ, ¿e rosyjska polityka mocy tak¿e w przysz³oœci zatrzyma siê przed granicami UE” (Politische, 2014).
Ze wzglêdu na nieudane próby zmiany stanowiska Rosji ton wypowiedzi A. Merkel
siê zaostrzy³. W oœwiadczeniu rz¹du z 13 marca kanclerz skrytykowa³a politykê Kremla wobec Kijowa oœwiadczaj¹c, i¿ „dzia³ania Rosji na Ukrainie wyraŸnie stanowi¹
naruszenie podstawowych zasad prawa miêdzynarodowego. […] Terytorialna integralnoœæ Ukrainy nie jest kwesti¹ negocjacji”. Polityk zaznaczy³a, ¿e jeœli Rosja nie powróci
na œcie¿kê wspó³pracy i prawa miêdzynarodowego, UE jest gotowa i zdecydowana
wprowadziæ sankcje gospodarcze. Kanclerz podkreœla³a jednak¿e, ¿e „dzia³ania militarne nie s¹ rozwi¹zaniem”. Opowiedzia³a siê za takimi polityczno-dyplomatycznymi
krokami, jak dzia³anie w ramach grupy kontaktowej i komisji obserwatorów OBWE,
u³atwienia przy otrzymywaniu wiz oraz podpisanie umowy stowarzyszeniowej (Regierungserklärung von Bundeskanzlerin, 2014; Dreiklang, 2014; Die territoriale, 2014).
Przemówienie kanclerz spotka³o siê z ¿yczliwym przyjêciem ze strony chadeków.
Gerda Hasselfeldt, zastêpczyni przewodnicz¹cego frakcji parlamentarnej CDU/CSU,
koncyliacyjnie oœwiadczy³a, i¿ osi¹gniêcie trwa³ego pokoju mo¿liwe jest we wspó³pracy z Rosj¹, dlatego nale¿y ukierunkowaæ to pañstwo na „prawdziwe negocjacje”. Podkreœla³a, i¿ celem miêdzynarodowej grupy kontaktowej musi byæ budowa i przywrócenie
zaufania, ale przede wszystkim zapewnienie integralnoœci terytorialnej i suwerennoœci
Ukrainy oraz praw cz³owieka i praw mniejszoœci (Friedliches, 2014). Karl-Georg
Wellmann przestrzega³ przed aneksj¹ Krymu mówi¹c, i¿ Rosja straci o wiele wiêcej
ekonomicznie ni¿ Zachód. Nawo³ywa³, by zastanowiæ siê nad dalszymi krokami, jeœli
obywatele Krymu zadecyduj¹ w referendum o przy³¹czeniu do Rosji. „Musimy zachowaæ zimn¹ krew. […] Musimy te¿ pamiêtaæ, ¿e w pewnym momencie znów mamy
uprawiaæ politykê i nie mo¿emy zamykaæ ka¿dych drzwi” (Russland muss, 2014).
Z kolei Andreas Schockenhoff podniós³ temat usuniêcia broni j¹drowej z terenu Ukrainy. Uzna³, i¿ rosyjskie gwarancje bezpieczeñstwa, które Moskwa zapewni³a Ukrainie
podpisuj¹c Traktat Budapesztañski, istniej¹ tylko na papierze i nie s¹ nic warte w rzeczywistoœci. Podkreœla³, ¿e jeœli zostanie dokonana secesja Krymu i zostanie on
w³¹czony do Rosji, bêdzie to oznaczaæ, i¿ dla Moskwy prawo miêdzynarodowe jest
przestarza³e, bêdzie naginane i ³amane. Wed³ug zastêpcy przewodnicz¹cego frakcji
parlamentarnej CDU/CSU ds. zagranicznych, obrony i Europy takie zachowanie Moskwy jest powa¿nym wykroczeniem wobec obowi¹zków sta³ego cz³onka Narodów
Zjednoczonych, œwiatowego pokoju i bezpieczeñstwa miêdzynarodowego. Jest ono
równie¿ ca³kowicie sprzeczne z obowi¹zkami cz³onków OBWE, którzy promuj¹ bezpieczeñstwo i wspó³pracê w Europie. Polityk wci¹¿ jednak uznawa³, ¿e unikniêcie
eskalacji konfliktu jest mo¿liwe (Wir wollen, 2014).
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16 marca odby³o siê referendum, w którym 96,77% g³osuj¹cych opowiedzia³o siê
za zjednoczeniem Krymu z Rosj¹. Krótko potem Rada Najwy¿sza Krymu przyjê³a
uchwa³ê o niepodleg³oœci Krymu. Jeszcze tego samego dnia W. Putin podpisa³ dekret
o uznaniu Krymu suwerennym i niepodleg³ym pañstwem, a nastêpnie Traktat o w³¹czeniu Republiki Krymu i Sewastopola do Rosji (B³yskawiczne, 2014). Kanclerz ostro
skrytykowa³a przeprowadzenie referendum mówi¹c, i¿ by³o ono niezgodne z konstytucj¹ Ukrainy i normami prawa miêdzynarodowego. Powtórzy³a, ¿e Niemcy, Unia Europejska i MFW bêd¹ wspieraæ Ukrainê pomoc¹, w tym finansow¹ (Merkel, 2014).
Podobne wypowiedzi mo¿na by³o us³yszeæ z ust unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Politycy postanowili zastosowaæ dodatkowe œrodki przeciwko
21 urzêdnikom odpowiedzialnym za dzia³ania zagra¿aj¹ce integralnoœci terytorialnej
Ukrainy (Council 2, 2014). Podczas spotkania F.-W. Steinmeier promowa³ ideê wys³ania na Ukrainê misji OBWE, której zadaniem mia³o byæ ustalenie faktów i obserwowanie, czy Rosja jest aktywna poza Krymem i nadal destabilizuje Ukrainê. W opinii
ministra mia³o to pomóc w powstrzymaniu eskalacji konfliktu (Kalendarium 1, 2014).
Kilka dni póŸniej prezydent W³adimir Putin podpisa³ akty ratyfikacyjne traktatu
o przyjêciu Republiki Krymu do Federacji Rosyjskiej. Dzia³anie to zosta³o natychmiast
skomentowane przez cz³onków chadecji. Nawi¹zuj¹c do grudniowej wypowiedzi Steinmeiera przewodnicz¹cy brandenburskiej grupy pos³ów CDU/CSU – Michael Stübgen
– win¹ za „dyplomatyczn¹ katastrofê”, czyli fiasko rozmów miêdzy Bruksel¹, Kijowem i Moskw¹, obarczy³ nie tylko Rosjê, ale równie¿ Uniê. W ocenie tego pos³a UE
wyraŸnie nie doceni³a geopolitycznej kwestii Ukrainy dla Rosji i podstawowych wewnêtrznych konfliktów politycznych na Ukrainie, których nie mo¿na usun¹æ poprzez
zbli¿enie z UE. Polityk, podobnie jak reszta chadeckich pos³ów, popar³ finansow¹ pomoc dla Ukrainy i mo¿liwoœæ podpisania umowy stowarzyszeniowej przez to pañstwo,
a tak¿e krytykowan¹ przez Uniê „popieraj¹c¹ sankcje, ale wstrzemiêŸliw¹ i nieagituj¹c¹” postawê rz¹du federalnego (Russland bestimmt, 2014). Nied³ugo potem (21 marca) podpisana zosta³a pierwsza polityczna czêœæ umowy stowarzyszeniowej, w której
nie znalaz³ siê zapis dotycz¹cy przyst¹pienia Ukrainy do Unii (Uk³ad, 2014).
W nastêpnych tygodniach rz¹d federalny zacz¹³ przywi¹zywaæ jeszcze wiêksz¹
uwagê do takiej modyfikacji unijnej polityki s¹siedztwa, by integracja gospodarcza
z UE nie wyklucza³a rozwijania wspó³pracy pañstw Partnerstwa Wschodniego z Moskw¹. Ta jednak zupe³nie zignorowa³a te wysi³ki i nie zmieni³a swej postawy wzglêdem
Ukrainy. Wobec tego niemiecka kanclerz po raz kolejny skrytykowa³a dzia³ania Kremla. Podczas debaty bud¿etowej Merkel oœwiadczy³a, i¿ „niestety, na wielu odcinkach
nie widaæ, by Rosja przyk³ada³a siê do deeskalacji sytuacji” i po raz kolejny wezwa³a
Putina do podjêcia dialogu z nowymi w³adzami w Kijowie (Rede von Bundeskanzlerin
Dr., 2014). Wed³ug A. Schockenhoffa brak konkretnych dzia³añ strony rosyjskiej
œwiadczy³ o tym, i¿ nie by³a ona zainteresowana stabilizacj¹ Ukrainy, co jednoczeœnie
stawia³o pod znakiem zapytania uczciwoœæ jej propozycji w ramach grupy kontaktowej.
Polityk twierdzi³ wrêcz, i¿ Rosja zrobi wszystko by zniszczyæ unijne starania. Prognozowa³, i¿ pañstwo to bêdzie wykorzystywaæ rozczarowanie spo³eczeñstwa ukraiñskiego i utratê odpornoœci przez unijnych partnerów by podzieliæ kraj. Jednoczeœnie
zaznacza³, i¿ Unia nadal zainteresowana jest œcis³¹ wspó³prac¹ z siln¹, politycznie i gospodarczo nowoczesn¹, konstytucyjn¹ i demokratycznie dzia³aj¹c¹ Rosj¹. Kooperacja
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z Moskw¹, wed³ug Schockenhoffa, musi pozostaæ naczelnym elementem unijnej polityki, nale¿y jednak uwa¿aæ by nie podzieli³a ona pañstw cz³onkowskich (Realistische,
2014).
Wraz z narastaniem konfliktu od Niemców zaczêto oczekiwaæ w polityce zagranicznej bardziej widocznego przewodnictwa. W opublikowanym pod koniec kwietnia
raporcie przewodnicz¹cych CDU/CSU oraz SPD mo¿na by³o przeczytaæ, i¿ Republika
Federalna nie ucieka od miêdzynarodowej odpowiedzialnoœci i jest gotowa do spe³nienia oczekiwañ dotycz¹cych pokojowego rozwi¹zywania kryzysów i konfliktów przy
pomocy œrodków dyplomatycznych i wspó³pracy na rzecz rozwoju. Postulowali by Rosja pod¹¿a³a œcie¿k¹ dyplomatycznych rozwi¹zañ, usunê³a swoje wojska z regionu
przygranicznego, a tym samym przyczyni³a siê do widocznego z³agodzenia sytuacji
w tym regionie. Ponadto koalicjanci domagali siê by przyjêta za zgod¹ Rosji misja
OBWE na Ukrainie zosta³a rozbudowana i dzia³a³a bez przeszkód, w celu uzyskania
wiarygodnych informacji. Poniewa¿ Rosja „swoj¹ epatuj¹c¹ zagro¿eniem retoryk¹
i manewrami wojskowymi na granicy z Ukrain¹ powoduje dalsz¹ eskalacjê konfliktu”,
wsparli determinacjê Unii Europejskiej, by za pomoc¹ stopniowych sankcji powstrzymaæ te dzia³ania. Wyrazili równie¿ wsparcie dla rz¹du federalnego, który sta³ na stanowisku, i¿ w tej napiêtej sytuacji wymagane jest przemyœlane dzia³anie i wyklucza³
rozwi¹zania militarne. Podkreœlali, i¿ kraje Partnerstwa Wschodniego nie powinny byæ
zmuszane do wyboru miêdzy zbli¿eniem z UE lub wszechstronn¹ wspó³prac¹ z Rosj¹.
Wed³ug polityków wspó³praca z Uni¹ w ramach Partnerstwa nie by³a wymierzona
przeciwko Rosji. Ponadto poparli ukraiñski rz¹d i parlament, które sprzeciwia³y siê decentralizacji oraz odrzuci³y rosyjsk¹ propozycjê federalizacji kraju jako zagra¿aj¹ce integralnoœci terytorialnej Ukrainy (Beschluss, 2014).
W trakcie majowej debaty w Bundestagu odnoœnie sytuacji na Ukrainie parlamentarzyœci CDU/CSU zwracali uwagê na kilka aspektów. Przewodnicz¹cy Komitetu ds.
Unii Europejskiej w Bundestagu, Gunther Krichbaum, ostrzega³, ¿e od staræ miêdzy
Ukraiñcami i prorosyjskimi separatystami mo¿e wybuchn¹æ „ogieñ” w s¹siednich pañstwach, takich jak Mo³dawia. Przewodnicz¹cy niemiecko-ukraiñskiej grupy parlamentarnej, Karl-Georg Wellmann, mówi³ natomiast o asymetrycznej wojnie sprowokowanej
przez rosyjskie si³y specjalne. Bior¹c pod uwagê dramatyczne wydarzenia rozgrywaj¹ce siê na Ukrainie minister spraw zagranicznych po raz kolejny wykluczy³ rozwi¹zania militarne. F.-W. Steinmeier t³umaczy³, ¿e dyplomacja zawsze posuwa siê
tylko ma³ymi krokami, ale „rezygnacja nie jest opcj¹”. Wezwa³ do kolejnej konferencji
genewskiej z udzia³em Rosji, Ukrainy, UE i USA celem uzgodnienia wi¹¿¹cych
kroków w kierunku deeskalacji3. Równie¿ pose³ CSU – Florian Hahn – podkreœla³, ¿e
trzeba „wyczerpaæ wszystkie œrodki dyplomatyczne”. Wœród mówców znaleŸli siê
równie¿ tacy, którzy opowiadali siê za kolejnymi sankcjami wobec Rosji, jeœli moskiewski rz¹d nie zrealizuje kwietniowych ustaleñ (np. G. Kirchbaum). W tym kontekœcie
minister ds. obrony narodowej Ursula von der Leyen oœwiadczy³a, i¿ „nie pozwolimy
by architektura bezpieczeñstwa w Europie, któr¹ pracowicie budowano w ci¹gu ostat3
Podczas kwietniowych rozmów genewskich minister spraw zagranicznych Ukrainy, Rosji,
USA i Wysoki Przedstawiciel UE zgodzili siê na zaprzestanie przemocy, rozbrojenie nielegalnych
grup, ewakuacjê budynków oraz zaniechanie karania.
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nich kilku dekad, zosta³a rozdarta i podeptana w ci¹gu kilku tygodni” (Sorge, 2014).
Wielokrotne rozmowy telefoniczne Merkel z Putinem oraz ci¹g³e podró¿owanie ministra spraw zagranicznych, celem osi¹gniêcia dyplomatycznego rozwi¹zania, nie przynios³y jednak oczekiwanych skutków (Russlands Vorgehen, 2014).
Po pojawieniu siê doniesieñ o chêci zorganizowania referendum secesyjnego we
wschodniej Ukrainie Andreas Schockenhoff domaga³ siê by rz¹d w Moskwie wyraŸnie
zdystansowa³ siê od separatystów oraz przesta³ ich wspieraæ poprzez dzia³ania i wywiad rosyjskich si³ specjalnych. Ponadto, wed³ug polityka, Rosja musia³a wreszcie
zacz¹æ spe³niaæ swoje zobowi¹zania wynikaj¹ce z umowy genewskiej i wymagaæ od
separatystów z³o¿enia broni oraz opuszczenia nielegalnie zajmowanych budynków,
ulic i placów. Dla zastêpcy przewodnicz¹cego frakcji parlamentarnej CDU/CSU ds. zagranicznych, obrony i Europy wa¿ne by³o równie¿, by Moskwa wspar³a demokratyczne przemiany na Ukrainie – w szczególnoœci wybory prezydenckie zaplanowane na
25 maja (Moskau, 2014). Proklamowanie Donieckiej i £ugañskiej Republiki Ludowej
A. Schockenhoff okreœli³ jako nielegalne i naruszaj¹ce wszelkie demokratyczne standardy. Ostro skrytykowa³ Moskwê za „respektowanie” wyników majowego referendum.
W jego mniemaniu decyzja ta pokazywa³a, i¿ Kremlowi nie zale¿a³o na stabilizacji
i odprê¿eniu sytuacji we wschodniej czêœci Ukrainy (Referendum, 2014; Russland
destabilisiert, 2014).
Po wyborach prezydenckich na Ukrainie, które wygra³ Petro Poroszenko, grupa parlamentarna CDU/CSU wezwa³a rz¹d rosyjski by nie tylko uszanowa³ ich obiektywn¹
ocenê przez OBWE, ale tak¿e uzna³ ich wynik. Akceptacjê powi¹zano z natychmiastowym wycofaniem rosyjskich si³ specjalnych i wywiadu ze wschodniej Ukrainy oraz
z zaprzestaniem wspierania separatystów (Poroschenko, 2014). Chadecy zdecydowanie
poparli tak¿e szefów pañstw i rz¹dów, którzy zaapelowali do Moskwy o „u¿ycie jej wp³ywu na uzbrojonych separatystów celem deeskalacji sytuacji we wschodniej Ukrainie
i uniemo¿liwienia dotarania separatystów i broni na Ukrainê”. Schockenhoff podkreœla³,
¿e jeœli ¿o³nierze rosyjscy i inni wyposa¿eni w najnowoczeœniejsz¹ broñ i myœliwce rosyjskie przedostan¹ siê za zgod¹ rosyjskich wojsk granicznych i Moskwy do Ukrainy, bêdzie to forma rosyjskiej interwencji wojskowej na Ukrainie (Frieden, Sicherheit, 2014).
Przedstawiaj¹c oœwiadczenie rz¹du dotycz¹ce spotkania grupy G-7 kanclerz Merkel oznajmi³a, ¿e polityczne i gospodarcze wspieranie Ukrainy to wa¿ny punkt polityki
triadycznej. Drugim by³ nieustanny wysi³ek znalezienia dyplomatycznego rozwi¹zania
kryzysu w dialogu i zmiana kursu Kremla z konfrontacyjnego na kooperacyjny. Polityk
zauwa¿y³a jednak, i¿ rozmowy nie zawsze przynosz¹ oczekiwane skutki – Moskwa
sygnalizowa³a np., i¿ bêdzie respektowa³a wyniki wyborów, rolê OBWE oraz wycofa
czêœæ wojsk rosyjskich z granicy z Ukrain¹, ale nie zmieni³a postawy wobec aneksji
Krymu. Trzecim punktem owej polityki by³o wprowadzanie sankcji zatwierdzonych
przez Uniê. Kanclerz podkreœla³a, i¿ nie by³y one celem samym w sobie i nikt ich sobie
nie ¿yczy³, ale s¹ i bêd¹ wdra¿ane, jeœli Moskwa nie zmieni swojego sposobu dzia³ania
(Frieden, Freiheit, 2014; Gruppe, 2014). Oœwiadczenie wywo³a³o mieszane reakcje,
równie¿ w szeregach frakcji CDU/CSU. Polityki triadycznej broni³a m.in. Elisabeth
Motschmann, cz³onkini zarz¹du CDU-Niemcy (Russland wurde, 2014).
W zwi¹zku z brakiem zmian w dzia³aniu Kremla Unia Europejska wprowadzi³a
obowi¹zuj¹cy od 25 czerwca zakaz importu towarów z Krymu i Sewastopola. Nastêp-
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nie podpisana zosta³a druga czêœæ umowy stowarzyszeniowej z Ukrain¹, dotycz¹ca
utworzenia strefy wolnego handlu, wspó³pracy w dziedzinie gospodarki oraz wymiaru
sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych (Unijne, 2015).
Kilka dni póŸniej w Berlinie odby³y siê rozmowy dotycz¹ce utworzenia grupy kontaktowej ds. Ukrainy, w których udzia³ brali szefowie MSZ Rosji, Ukrainy, Francji
i Niemiec. Grupa, w której znajdowali siê przedstawiciele rz¹du w Kijowie, ugrupowañ
separatystycznych, Rosji i OBWE, pierwszy raz zebra³a siê pod koniec lipca, lecz odbyte rozmowy nie przynios³y oczekiwanych rezultatów. Jednym z podawanych powodów by³o zatwierdzenie przez Radê Europejsk¹ 16 lipca kolejnych sankcji – objêcia
11 nowych osób zakazem podró¿owania i zamro¿enia ich aktywów w obrêbie Unii (za
dzia³ania podwa¿aj¹ce integralnoœæ terytorialn¹, suwerennoœæ i niepodleg³oœæ Ukrainy), a tak¿e zawieszenia porozumienia z 20 lutego w sprawie zezwoleñ na eksport
(Rada Europejska, Specjalne, 2014). Nastêpnie wprowadzony zosta³ 3 pakiet sankcji
obejmuj¹cy wybrane sektory rosyjskiej gospodarki oraz listê przedsiêbiorstw i osób
powi¹zanych z rosyjsk¹ elit¹ rz¹dz¹c¹ (Unijne, 2015; Sus, 2014). Frakcja CDU/CSU
z zadowoleniem przyjê³a decyzje podjête na szczycie (Fraktion, 2014).
Unijne sankcje, choæ o ograniczonym zasiêgu, mog³y w d³u¿szej perspektywie pogorszyæ sytuacjê makroekonomiczn¹ Rosji i wp³yn¹æ negatywnie na jej wizerunek na
arenie miêdzynarodowej. W odpowiedzi na nie rosyjski rz¹d wprowadzi³ roczny zakaz
lub ograniczenie importu wybranych grup towarów i surowców rolno-spo¿ywczych
z krajów, które je na³o¿y³y, ale równie¿ zgodzi³ siê, by w po³owie sierpnia odby³y siê
rozmowy miêdzy ministrami spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy w Berlinie. Spotkanie to Philipp Mißfelder oceni³ jako wa¿ny sygna³ ponownego podjêcia dyskusji na poziomie politycznym. Rzecznik skonstatowa³, i¿ „nowa niæ rozmów nie mo¿e zostaæ
zerwana” (Gespräche, 2014). Kilka dni póŸniej podczas wizyty w Miñsku Putin popar³
plan pokojowy prezydenta Poroszenki. Wydawaæ siê zatem mog³o, ¿e rozmowy na linii
Kijów–Moskwa przynios³y pozytywne zmiany. Nadzieje okaza³y siê p³onne, bowiem
pod koniec miesi¹ca regularne oddzia³y rosyjskiej armii zajê³y czêœæ kontrolowanych
przez ukraiñskie si³y obwodów donieckiego i £ugañskiego (Sus, 2014). Wed³ug polityków niemieckiej chadecji, interwencja wojskowa oznacza³a kpinê ze wszystkich
wysi³ków dyplomatycznych dotycz¹cych deeskalacji sytuacji na Ukrainie i „ogromne
oszustwo œwiatowej opinii publicznej”. Potêpili rosyjsk¹ politykê i dzia³anie, które okreœlili jako „powtórzone i celowe naruszenie integralnoœci terytorialnej oraz suwerennoœci
Ukrainy”. Ponadto wezwali rz¹d rosyjski do natychmiastowego zaprzestania interwencji, a pañstwa unijne do wzmocnienia i rozszerzenia sankcji (Kriegerischer, 2014).
Schockenhoff po raz kolejny podkreœla³ jednak, ¿e „nie bêdzie militarnego rozwi¹zania
kryzysu na Ukrainie, tylko polityczne” (Russland hat, 2014). Stanowisko to podziela³
rzecznik ds. polityki zagranicznej frakcji CDU/CSU. Mißfelder przekonywa³, i¿ moderowane przez OBWE negocjacje w Miñsku w sprawie zawieszenia broni spowoduj¹, ¿e
granica miêdzy Rosj¹ i wschodni¹ Ukrain¹ znów bêdzie bezpieczna (Die NATO, 2014).
W zwi¹zku z przed³u¿aj¹c¹ siê obecnoœci¹ i dzia³aniami rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy, Rada Europejska zaapelowa³a pod koniec sierpnia o przygotowanie nowych sankcji gospodarczych wobec Rosji. Zosta³y one jednog³oœnie przyjête przez
pañstwa cz³onkowskie UE w po³owie nastêpnego miesi¹ca (Unijne, 2015). Rosn¹cy
nacisk wywierany na obie strony konfliktu doprowadzi³ wkrótce do spotkania grupy
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kontaktowej w Miñsku. Podczas niego podpisane zosta³o memorandum przewiduj¹ce
wycofanie siê ka¿dej ze stron konfliktu na wschodniej Ukrainie oraz utworzenie strefy
zdemilitaryzowanej miêdzy separatystami i si³ami rz¹dowymi. Ponadto porozumienie
zak³ada³o zawieszenie broni oraz zakaz podejmowania jakichkolwiek dzia³añ ofensywnych przez obie strony (Sus, 2014).
Staraj¹c siê zaradziæ pogarszaj¹cej siê sytuacji ekonomicznej Ukrainy rz¹d RFN
obieca³ temu pañstwu kredyty w wysokoœci 500 mln euro (Deutschland stellt, 2014).
Kanclerz Merkel sk³ania³a siê ponadto do odroczenia stosowania umowy o pog³êbionej
strefie wolnego handlu (DCFTA) ze wzglêdu na groŸby Rosji, ¿e wprowadzi c³a importowe na towary ukraiñskie od 1 listopada, jeœli jej uwagi do umowy o stowarzyszeniu
Ukrainy z Uni¹ nie zostan¹ uwzglêdnione. Decyzja o opóŸnieniu wdra¿ania umowy do
31 grudnia 2015 r. podjêta zosta³a przez przedstawicieli UE, Rosji i Ukrainy w po³owie
wrzeœnia. Podczas spotkania uzgodniono, i¿ Kijów korzystaæ bêdzie z jednostronnego
zniesienia ce³ przez Uniê oraz kontynuowane bêd¹ trójstronne rozmowy na poziomie
technicznym oraz ministerialnym dotycz¹ce DCFTA miêdzy Uni¹, Rosj¹ i Ukrain¹ do
czasu jej wejœcia w ¿ycie (1 styczeñ 2016 r.). Przekonywano, i¿ takie dzia³anie wspiera
proces pokojowy, który toczy siê na Ukrainie (Wdra¿anie, 2014).
ZapowiedŸ prezydenta Putina z po³owy paŸdziernika o wycofaniu wojsk rosyjskich
z obszaru granicznego miêdzy Rosj¹ i Ukrain¹ frakcja CDU/CSU przyjê³a z zadowoleniem jako „wa¿ny sygna³ odprê¿enia”. Politycy chadecji podkreœlali jednoczeœnie, ¿e
wycofanie wojsk to tylko pierwszy krok na drodze do pokojowego rozwi¹zania konfliktu we wschodniej Ukrainie. Wed³ug nich niezbêdne by³y „wiarygodne dzia³ania,
przede wszystkim strony rosyjskiej. Musi ona rozwiaæ wszelkie w¹tpliwoœci dotycz¹ce
sprzeda¿y broni separatystom i wszystkich innych dzia³añ zagra¿aj¹cych stabilnoœci
Ukrainy. Kluczowym politycznym etapem by³oby przestrzeganie przez Rosjê zasad
OBWE” (Russischer, 2014). A. Merkel koncyliacyjnie oœwiadczy³a, i¿ „globalne wyzwania mo¿na pokonaæ wy³¹cznie wspólnie”. W tym duchu napomina³a Putina o jego
odpowiedzialnoœci za pokój we wschodniej Ukrainie przekonuj¹c, ¿e „Moskwa musi
wywrzeæ decyduj¹cy wp³yw na deeskalacjê”. Kanclerz nie pozostawi³a w¹tpliwoœci,
¿e bêdzie domaga³a siê od strony rosyjskiej realizacji porozumieñ. Po raz kolejny podkreœla³a, ¿e sankcje wobec Rosji bêd¹ utrzymywane tak d³ugo, jak d³ugo nie bêdzie postêpu w procesie pokojowym (Globale, 2014).
Po wyborach parlamentarnych na Ukrainie, w których wyraŸnie zwyciê¿y³y umiarkowane i proeuropejskie si³y polityczne, frakcja CDU/CSU wezwa³a do szybkiego
utworzenia rz¹du w Kijowie. A. Schockenhoff, skomentowa³, ¿e wyborcy wyraŸnie
opowiedzieli siê za Europ¹ i tym samym powiedzieli „nie” rosyjskim próbom destabilizacji i radykalnie prawicowym si³om. Natomiast Philipp Mißfelder podkreœla³, i¿ przed
Ukrain¹ wci¹¿ stoj¹ wielkie polityczne i gospodarcze wyzwania (Schnelle, 2014).
Zupe³nie inaczej chadecy zapatrywali siê na wybory, które odby³y siê we wschodniej
Ukrainie na obszarach zajmowanych przez prorosyjskich separatystów. Wed³ug
A. Schockenhoffa ich przeprowadzenie naruszy³o umowy miñskie zawarte przez prezydenta Rosji, prezydenta Ukrainy i separatystów. Zastêpca przewodnicz¹cego frakcji
parlamentarnej CDU/CSU ds. zagranicznych, obrony i Europy ostro oœwiadczy³, i¿ „takiej prowokacji Unia Europejska nie powinna po prostu przyjmowaæ. Jej stwierdzenie,
¿e g³osowanie we wschodniej Ukrainie jest nielegalne i niezgodne z prawem, powinno

RIE 9 ’15

Niemiecka chadecja wobec konfliktu rosyjsko-ukraiñskiego

335

mieæ nastêpstwa w dzia³aniu. […] Jednoczeœnie, w odpowiedzi na te prowokacje, UE
musi podwoiæ wysi³ki, wspieraæ naród ukraiñski na drodze do europejskiego, demokratycznego i konstytucyjnego pañstwa” (Weitere, 2014).
Mimo wyraŸnego sabotowania wysi³ków na rzecz zawieszenia broni i jednoœci
Ukrainy przez stronê rosyjsk¹ frakcja parlamentarna Lewica zaproponowa³a zniesienie
sankcji gospodarczych, eliminacjê ograniczeñ w podró¿owaniu dla rosyjskich parlamentarzystów oraz postulowa³a wiêksze zrozumienie miêdzy Rosj¹ a Zachodem.
Wed³ug Lewicy d³ugie dyskusje na temat sankcji przeciwko Rosji nie rozwi¹zuj¹ politycznych problemów, ale je zaostrzaj¹. Polityka sankcji tylko nakrêca spiralê eskalacji,
oznacza powrót do czasów zimnej wojny oraz szkodzi Unii i niemieckiej gospodarce
(Antrag, 2014). Wniosek Lewicy wywo³a³ burzliw¹ dyskusjê w Bundestagu. Dr Hans-Peter Uhl zarzuci³ tej partii, ¿e nie wspomnia³a o brutalnoœci Rosji wzglêdem Ukrainy ani
o próbach „zniszczenia i rozdarcia” tego kraju przez si³y prorosyjskie. Przewodnicz¹cy
grupy roboczej ds. polityki wewnêtrznej frakcji CDU/CSU podkreœla³, i¿ rz¹d niemiecki oraz Unia chcieliby jak najszybciej zrezygnowaæ z sankcji, ale na chwilê obecn¹ nie
mog¹, gdy¿ czuj¹ siê zobowi¹zani do walki „o prawo ka¿dego narodu, tak¿e ukraiñskiego, do decydowania, czego chce” (Das ist, 2014). Manfred Grund dodawa³, ¿e chadecja i rz¹d niemiecki od pocz¹tku kryzysu na Ukrainie wykluczali dzia³ania militarne.
Oznacza³o to, ¿e œrodkiem, który pozostawa³ do dyspozycji by³y w³aœnie sankcje.
Wed³ug cz³onka komisji spraw zagranicznych frakcji CDU/CSU s¹ one stosowane odpowiedzialnie i œwiadomie. Polityk podkreœla³, i¿ zostan¹ zniesione, gdy Rosja przestanie destabilizowaæ Ukrainê. Zdawa³ sobie jednak¿e sprawê, i¿ umowy zawarte
w Miñsku ju¿ dawno zosta³y jednostronnie z³amane przez uznanie przez Rosjê „farsy
wyborczej” w separatystycznych regionach na wschodzie Ukrainy. Wed³ug Grunda rozejm we wschodniej Ukrainie jest nie tylko s³aby, ale i systematycznie podwa¿any poprzez dalsze wspieranie rebeliantów przez Rosjê, która „ju¿ narysowa³a mapê «Nowej
Rosji», poprzez w³¹czenie wschodniej i centralnej Ukrainy […]” (Wir haben, 2014).
Wed³ug A. Schockenhoffa wszystkie rozwa¿ania maj¹ce na celu z³agodzenie sankcji
wobec Rosji by³y ca³kowicie b³êdne. Postulowa³ wrêcz by sankcjami zosta³y objête
osoby, które by³y odpowiedzialne za przygotowanie i realizacjê nielegalnych wyborów
we wschodniej Ukrainie (Weitere, 2014).
Nim przebrzmia³y echa tej dyskusji F.-W. Steinmeier uda³ siê z wizyt¹ do Kijowa,
a nastêpnie do Moskwy. W stolicy Ukrainy minister spraw zagranicznych spotka³ siê
z P. Poroszenk¹ oraz A. Jaceniukiem. Omawiaj¹c sytuacjê na wschodzie kraju, niemiecki polityk przekonywa³ o koniecznoœci realizowania porozumienia o zwieszeniu
broni oraz zapewnia³ prezydenta i premiera o poparciu Unii dla wdra¿ania reform.
Z kolei podczas rozmów z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Steinmeier nawo³ywa³ do przestrzegania protoko³u miñskiego i deeskalacji konfliktu. Spotkanie nie przynios³o w tej kwestii prze³omu, gdy¿ S. £awrow po raz kolejny wysun¹³
argument, ¿e Unia usi³uje rozszerzyæ swoj¹ strefê wp³ywów kosztem rosyjskich interesów. Na wspólnej konferencji prasowej z ust Steinmeiera mo¿na by³o m.in. us³yszeæ, i¿
nadszed³ czas, by w stosunkach miêdzy oboma pañstwami wyjœæ poza myœlenie tylko
i wy³¹cznie o Ukrainie (Kalendarium 2, 2014).
Coraz bardziej sfrustrowana brakiem dyplomatycznych rozwi¹zañ konfliktu A. Merkel nie zamierza³a akceptowaæ rosyjskiej polityki faktów dokonanych. W trakcie deba-
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ty w Bundestagu dotycz¹cej zbli¿aj¹cego siê szczytu pañstw G-20 przekonywa³a, i¿ nic
nie usprawiedliwia i nie uzasadnia aneksji Krymu przez Rosjê oraz bezpoœredniego lub
poœredniego udzia³u tego pañstwa w walkach w Doniecku i £ugañsku. Kanclerz podkreœla³a, i¿ Moskwa naruszy³a integralnoœæ terytorialn¹ Ukrainy, i to pomimo podjêcia
siê ochrony owej integralnoœci wspólnie z Wielk¹ Brytani¹ i Stanami Zjednoczonymi
w Memorandum Budapesztañskim z 1994 r. Kanclerz po raz kolejny powtórzy³a, i¿ nie
mo¿na rozwi¹zaæ tego konfliktu militarnie. W zwi¹zku z tym, i¿ sytuacja w £ugañsku
i Doniecku wci¹¿ daleka by³a od zawieszenia broni, popierana przez rz¹d i chadecjê
twardo sta³a na stanowisku, i¿ sankcje gospodarcze s¹ i pozostan¹ nieuniknione (Deutschland ist, 2014). Przemawiaj¹c po szczycie agresjê na Ukrainê okreœli³a jako próbê
odbudowy strefy wp³ywów i narzucenia Zachodowi regu³ gry obowi¹zuj¹cych w czasach istnienia ZSRR. Wypowiedzi te mia³y za cel jednoznacznie zakomunikowaæ Putinowi, ¿e kanclerz i rz¹d niemiecki czekaj¹ na konkretne dzia³ania Kremla i nie daj¹ siê
zwieœæ propagandowym dzia³aniom i komunikatom strony rosyjskiej. Ostre s³owa ze
strony Merkel nie oznacza³y jednak¿e zmiany kursu, który obra³a wobec Rosji. Kanclerz nadal mia³a zamiar podejmowaæ dzia³ania w³¹czaj¹ce to pañstwo do wspó³pracy
w kszta³towaniu bezpieczeñstwa miêdzynarodowego (Ciechanowicz, 2014).
Na pocz¹tku grudnia w obwodach donieckim i ³ugañskim zorganizowano wybory
do rad najwy¿szych, w których wygrali dotychczasowi przywódcy separatystów
– Aleksander Zacharczenko i Igor P³otnicki. Wybory nie zosta³y uznane przez rz¹d
w Kijowie, pañstwa zachodnie, ONZ, NATO, OBWE oraz Bia³oruœ. Jedynie rosyjski
MSZ wyda³ krótkie oœwiadczenie, w którym potwierdzi³ ich wa¿noœæ (Sus, 2014). Bezpoœrednio przed grudniowym szczytem Rady Europejskiej kanclerz Merkel w przemówieniu w Bundestagu podkreœla³a, i¿ celem Unii jest suwerenna i integralna pod
wzglêdem terytorialnym Ukraina oraz ¿e Unia nie mo¿e pozwoliæ sobie na to, ¿eby
Moskwa ³ama³a zasady prawa, wzajemnego respektu i partnerstwa (Das Ergebnis,
2014).
Podczas spotkania w tzw. formacie normandzkim ministrów spraw zagranicznych
Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy, które odby³o siê 21 stycznia 2015 r. w Berlinie, Rosja
i Ukraina zawar³y porozumienie odnoœnie wycofania ciê¿kiej broni ze strefy wzd³u¿
linii demarkacyjnej we wschodniej Ukrainie, której utworzenie uzgodniono we wrzeœniu. F.-W. Steinmeier skomentowa³, ¿e osi¹gniêto „widoczne postêpy, które nie oznaczaj¹ jeszcze prze³omu” (Grupa kontaktowa, 2015). Eskalacja walk w regionie Doniecka
i £ugañska spowodowa³a, i¿ Rada przed³u¿y³a do wrzeœnia 2015 r. sankcje indywidualne wobec 132 osób i 28 podmiotów za dzia³ania zagra¿aj¹ce lub podwa¿aj¹ce suwerennoœæ i integralnoœæ terytorialn¹ Ukrainy. Wkrótce potem jednomyœlnie objê³a sankcjami
kolejnych separatystów na wschodzie Ukrainy i ich zwolenników w Rosji (Unijne,
2015). W zwi¹zku z zaogniaj¹c¹ siê sytuacj¹, A. Merkel postanowi³a zrezygnowaæ ze
sprzeciwu wobec spotkania w Moskwie, jeszcze mocniej zaanga¿owaæ siê w prowadzenie negocjacji ze stron¹ rosyjsk¹ i doprowadziæ do zawieszenia broni, od którego
uzale¿nia³a prowadzenie dalszych rozmów politycznych i zniesienie sankcji gospodarczych wobec Rosji. 12 lutego zawarte zosta³o 2 porozumienie miñskie zak³adaj¹ce
m.in. zawieszenie broni oraz wycofanie ciê¿kiego sprzêtu z obszaru walk. Kanclerz
nawo³ywa³a do przestrzegania umowy, okreœlaj¹c takie dzia³anie „jedyn¹ szans¹ na
pokój”. Jako ¿e apel nie przyniós³ oczekiwanego skutku przed kolejnym szczytem
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Rady Europejskiej (19–20 marca) A. Merkel wezwa³a do powi¹zania istniej¹cego systemu sankcji z wykonaniem porozumieñ miñskich (Kalendarium 3, 2015). Jednoznaczne stanowisko Merkel by³o równie¿ odpowiedzi¹ na krytyczne g³osy odnoœnie
konfrontacyjnego kursu z Rosj¹ p³yn¹ce ze strony niemieckiej Lewicy i czêœci
pos³ów SPD oraz przedstawicieli œwiata biznesu (Sus, 2014). Rada przychyli³a siê do
tego postulatu.
Przed IV szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze (21–22 maj) kanclerz ponownie podkreœla³a, ¿e zbli¿enie z Uni¹ nie jest skierowane przeciw Rosji i nie oznacza
alternatywy z rodzaju „albo Rosja albo Unia”. Doda³a przy tym, ¿e Partnerstwo
Wschodnie nie jest pierwszym krokiem do cz³onkostwa w Unii Europejskiej, lecz narzêdziem modernizacji pañstw z ni¹ wspó³pracuj¹cych (Kalendarium 3, 2015). Podczas wizyty w Moskwie A. Merkel opowiedzia³a siê za ca³oœciow¹ implementacj¹
porozumieñ miñskich. Zgadzaj¹c siê z tym postulatem W. Putin przypomnia³ wiêkszoœæ rosyjskich postulatów dotycz¹cych uregulowania sytuacji na Ukrainie. Wezwa³
m.in. do ustanowienia bezpoœrednich kontaktów pomiêdzy Kijowem a separatystami
z Doniecka i £ugañska, zakoñczenia „blokady ekonomicznej” Donbasu oraz wprowadzenia amnestii dla uczestników dzia³añ zbrojnych w tym rejonie, przeprowadzenia reformy konstytucyjnej i lokalnych wyborów oraz nadania separatystycznym regionom
„specjalnego statusu”. Rozmowy nie przynios³y ¿adnego prze³omu, gdy¿ rozbie¿noœci
stanowisk Merkel i Putina wobec kryzysu okaza³y siê byæ zbyt du¿e (Strzelecki, 2015).
Zgodnie z czerwcow¹ decyzj¹ RE wprowadzone przeciwko Rosji sankcje gospodarcze maj¹ pozostaæ w mocy do 2016 r. (Unijne, 2015).

***
Konflikt rosyjsko-ukraiñski zmusi³ niemieckich polityków zwi¹zanych z CDU
i CSU do zrewidowania pogl¹dów na temat rosyjskiej polityki zagranicznej oraz relacji
niemiecko-rosyjskich. Zgadzaj¹ siê oni, i¿ pogwa³cenie przez Federacjê Rosyjsk¹ prawa miêdzynarodowego przez naruszenie suwerennoœci i integralnoœci terytorialnej
Ukrainy, nêkanie chc¹cych zbli¿enia z Uni¹ Europejsk¹ pañstw postsowieckich i destabilizacja ca³ego porz¹dku europejskiego wymaga³y odpowiedzi Zachodu. Nie ma jednak¿e pe³nej zgody co do sposobu reakcji Niemiec na rosyjskie dzia³ania.
Wypowiedzi zdecydowanej wiêkszoœci polityków frakcji CDU/CSU oraz A. Merkel sugerowa³y, i¿ d³ugotrwa³e rozwi¹zanie kryzysu mo¿liwe jest wy³¹cznie z zaanga¿owaniem Rosji. W tym duchu kanclerz zaproponowa³a utworzenie tzw. grupy
kontaktowej, która mia³a umo¿liwiæ rosyjsko-ukraiñskie rozmowy przy mediacji
miêdzynarodowych partnerów. Niektórzy przedstawiciele chadecji otwarcie mówili
o uwzglêdnieniu rosyjskiego stanowiska i interesów (P. Mißfelder, P. Gauweiler), byli
jednak w zdecydowanej mniejszoœci. Czêœæ podkreœla³a, ¿e zarówno politycznie, jak
i gospodarczo Federacja Rosyjska ma o wiele wiêcej do stracenia ni¿ Niemcy i Unia
(W. Schäuble, K.-G. Wellmann). Próbowano rozwiaæ rosyjskie obawy przekonuj¹c, i¿
przyst¹pienie Ukrainy do Partnerstwa Wschodniego nie jest skierowane przeciwko Rosji oraz wycofuj¹c siê z zarysowywania perspektyw wst¹pienia tego pañstwa do Unii
(A. Schockenhoff, A. Merkel). Ponadto rz¹d federalny, przy poparciu chadeków, zacz¹³
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przywi¹zywaæ jeszcze wiêksz¹ wagê do takiej modyfikacji unijnej polityki s¹siedztwa,
by integracja gospodarcza z UE nie wyklucza³a rozwijania wspó³pracy pañstw Partnerstwa Wschodniego z Moskw¹.
Przedstawiciele CDU i CSU nie byli jednomyœlni odnoœnie wprowadzania przez
Uniê Europejsk¹ sankcji gospodarczych wzglêdem Federacji Rosyjskiej. Kilkoro pos³ów opowiada³o siê przeciwko ich wdro¿eniu (P. Gauweiler) lub za ich zaostrzeniem
(A. Schockenhoff, G. Kirchbaum). Wiêkszoœæ zgadza³a siê z pogl¹dem A. Merkel, i¿
sankcje s¹ œrodkiem ostatecznym, po który siêga siê, gdy Rosja ³amie prawo miêdzynarodowe i nie stosuje siê do zawartych porozumieñ. Mimo eskalacji kryzysu przez stronê rosyjsk¹ i prorosyjskich separatystów wszyscy chadeccy pos³owie wykluczali
dzia³ania militarne oraz zgadzali siê z koniecznoœci¹ poszukiwania dyplomatycznego
rozwi¹zania. Jednog³oœnie popierali równie¿ stanowisko A. Merkel odnoœnie udzielenia Ukrainie politycznego i finansowego wsparcia w kryzysie.
Politycy chadeccy nie sprzeciwiali siê pe³nieniu przez RFN tradycyjnej roli ³¹cznika w utrzymywaniu dialogu miêdzy Moskw¹ i Bruksel¹, która wynika³a zarówno z postrzegania pozycji pañstwa niemieckiego w polityce miêdzynarodowej, jak i chêci
utrzymania dobrych relacji politycznych i gospodarczych z Rosj¹. Wiêkszoœæ wyra¿a³a
równie¿ zrozumienie dla postawy pañstw cz³onkowskich, które ¿yczy³y sobie, by
Niemcy przyjê³y na siebie rolê kreatora unijnej polityki wobec konfliktu rosyjsko-ukraiñskiego. Frakcja CDU/CSU wyrazi³a gotowoœæ do spe³nienia oczekiwañ dotycz¹cych
pokojowego rozwi¹zywania kryzysów i konfliktów przy pomocy œrodków dyplomatycznych i wspó³pracy na rzecz rozwoju. Niektórzy politycy win¹ za „dyplomatyczn¹
katastrofê”, czyli fiasko rozmów miêdzy Bruksel¹, Kijowem i Moskw¹, obarczali nie
tylko Federacjê Rosyjsk¹, ale równie¿ UE. W ocenie chadeków Unia nie doceni³a geopolitycznej kwestii Ukrainy dla Rosji oraz podstawowych wewnêtrznych konfliktów
politycznych na Ukrainie, których nie mo¿na by³o usun¹æ poprzez podpisanie umowy
stowarzyszeniowej (M. Stübgen).
Jako ¿e A. Merkel, a z ni¹ pos³owie CDU i CSU, opowiadaj¹ siê za œrodkami dyplomatycznymi i wykluczaj¹ dzia³ania militarne oraz kieruj¹ siê przekonaniem, ¿e Europa
skazana jest na wspó³pracê z Federacj¹ Rosyjsk¹, gdy¿ od tego zale¿y dobrobyt i bezpieczeñstwo kontynentu, w najbli¿szym czasie nie nale¿y oczekiwaæ radykalnej zmiany
w polityce Niemiec oraz Unii Europejskiej wobec Rosji i konfliktu rosyjsko-ukraiñskiego.
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Streszczenie
Niniejszy artyku³ ma na celu przeœledzenie stanowisk polityków niemieckiej chadecji wobec
konfliktu rosyjsko-ukraiñskiego oraz wp³ywu, jaki wywarli na dzia³ania Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Przedstawia szeroki wachlarz opinii i komentarzy polityków chadeckich odnoœnie politycznego i gospodarczego zbli¿enia Ukrainy z Uni¹ oraz kryzysu na Ukrainie
w okresie od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r.
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German Christian-Democrats towards the Russian-Ukrainian conflict
Summary
This paper presents the positions of German Christian Democrat politicians towards the Russian-Ukrainian conflict and the impact they exert on the activities of the European Union and the
Russian Federation. It presents a wide range of opinions and comments of Christian Democrat
politicians regarding the political and economic rapprochement of Ukraine with the EU and the
crisis in Ukraine between November 2014 and June 2015.
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