Integracja europejska jest w historii świata procesem bez precedensu. Również bez
precedensu jest będąca efektem tego procesu Unia Europejska. Od 60 lat kolejne
pokolenia Europejczyków są świadkami pokojowego konstruowania jedności kontynentu.
Od 25 lat w procesie tym uczestniczą również państwa, które po II wojnie światowej
znalazły się po „ciemnej stronie” Żelaznej Kurtyny. Beneficjentami integracji europejskiej
są dziś także miliony Polaków, którzy należą do najbardziej entuzjastycznych względem
Unii narodów Europy. Jednak Unia przeżywa dziś szereg trudności, które wręcz można
nazwać kryzysami: politycznym, gospodarczym, społecznym, aksjologii i strukturalnym,
co poważnie hamuje jej aktywność międzynarodową.
Celem artykułu jest wskazanie atutów UE i słabości, które przesądzają o jej pozycji
na arenie międzynarodowej oraz determinują jej stanowisko wobec wydarzeń
zachodzących na świecie. Chodzi tu zwłaszcza o kryzys na Ukrainie, który zagraża
bezpieczeństwu Europy i hamuje proces budowy wielobiegunowego ładu globalnego.
Kryzys ten, podobnie jak to miało miejsce po agresji Stanów Zjednoczonych na Irak w
2003 roku, prowadzi do podziałów i nieporozumień między państwami członkowskimi Unii
Europejskiej. W niniejszym tekście wskazuję, że Unia traci na znaczeniu jako podmiot
stosunków międzynarodowych i staje się coraz bardziej pasywnym aktorem na scenie
międzynarodowej, odgrywając rolę drugoplanową. Jest wręcz lekceważona w Moskwie,
Pekinie i Waszyngtonie oraz traktowana instrumentalnie w Berlinie, Paryżu i Londynie, tj.
w stolicach państw, które mają największy wpływ na proces budowy nowego
multipolarnego ładu globalnego.
***
Po 1989 roku Europa Środkowo-Wschodnia zmieniła się radykalnie i wciąż ulega
dalszym przeobrażeniom, tak w aspekcie społecznym, politycznym, gospodarczym, jak i
międzynarodowym. Region uległ podziałowi na kraje prozachodnie, aspirujące do Unii
Europejskiej oraz państwa wiążące swą przyszłość z Federacją Rosyjską. Od ponad 25 lat
na znacznym obszarze tego regionu dokonuje się transformacja ustrojowa, czyli budowa
na gruzach ustroju komunistycznego nowego systemu społeczno-gospodarczego,
zwanego demokratycznym, jeśli idzie o ustrój polityczny oraz kapitalistycznym, jeśli idzie
o system gospodarczy. Jednocześnie na obszarze tym trwają procesy integracyjne,
których apogeum przypadło na rok 2004, kiedy to aż osiem państw Europy ŚrodkowoWschodniej zostało przyjętych do Unii Europejskiej. Jednocześnie, w państwach takich
jak Rosja, Białoruś czy Ukraina umacniały się rządy autorytarne, niedemokratyczne i antyunijne.
Utworzenie Unii Europejskiej - nowego podmiotu na arenie
międzynarodowej, składającego się z suwerennych i demokratycznych państw,
a będącego efektem rozpadu starego, jałtańsko-poczdamskiego porządku
geopolitycznego - miało duże znaczenie dla państw Europy ŚrodkowoWschodniej, na czele z Polską. Pociągnęło za sobą rekonfigurację układu sił w
Europie i na świecie oraz przyspieszyło proces budowy nowego ładu
globalnego. Europa przestała się dzielić na Wschód i Zachód a zaczęła się
jednoczyć pod egidą Unii Europejskiej, która sukcesywnie ulegała zarówno
poszerzeniu, jak i pogłębieniu. Procesy te, istotne dla bezpieczeństwa
międzynarodowego i poszczególnych państw, budziły jednak niepokój w Rosji,
zwłaszcza po 2000 roku, kiedy to na jej czele stanął ambitny polityk Władimir
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Putin, początkowo jako premier, a później prezydent Federacji Rosyjskiej .
Jak czytamy w znakomitej pracy autorstwa brytyjskiego korespondenta
w Moskwie Luke'a Hardinga: „ekspansjonizm Putina stanowi dzisiaj zapewne
największe wyzwanie dla Zachodu, a zwłaszcza dla Unii Europejskiej, od
zakończenia zimnej wojny. Po pięciu czy sześciu latach zaprzeczania Biały Dom
przyznaje, że jego próby „resetu” stosunków z Rosją nie powiodły się. W

unijnych ministerstwach spraw zagranicznych, akademiach wojskowych i ośrodkach
analitycznych jest jasne, że potrzebne są nowe strategie radzenia sobie z agresywną
Rosją. Słowem kluczem nie jest już „zaangażowanie” (ang. engagement)– chociaż
Europejczycy nie zrezygnowali z dialogu. Pojęcie, które na nowo nabiera podstawowego
znaczenia w naszych czasach pochodzi z wczesnych lat zimnej wojny: to „powstrzymanie”
(ang. containment)(2).
Rozpad ZSRR przyspieszył procesy integracyjne w Europie, zmniejszając rosyjską
strefę wpływów, co sprawiło, że dawne imperium de facto przestało istnieć. Z tym zaś nie
mogły pogodzić się rosyjskie partie nacjonalistyczne i wielu polityków (na czele z
Władimirem Putinem), zaliczanych do tzw. homosowietikusów, czyli ludzi radzieckich,
tęskniących za Związkiem Radzieckim i jego supermocarstwowym statusem na arenie
międzynarodowej ( 3 ) . Owe tęsknoty, które stały się zarazem celami polityki
międzynarodowej W. Putina, trafnie opisuje Andrzej Nowak: „Wielkie Państwo –
podkreślenie naturalnego charakteru jego geopolitycznej jedności i zarazem ciągłości
jego historycznej tradycji, od IX do XXI wieku; uznanie centralnego w tej tradycji miejsca
ZSRR, szczególnie w jego apogeum z okresu zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej
(od paktu Ribbentrop-Mołotow do Jałty); uwypuklanie ciągłego zagrożenia
zewnętrznego, które sprowadza na Wielkie Państwo okresy Wielkiej Smuty, a wreszcie
wskazanie potrzeby mobilizacji patriotycznej, która pod przewodnictwem mądrego
przywódcy prowadzi do odrodzenia Wielkiego Państwa i jego globalnego znaczenia – oto
w największym skrócie te motywy, które składają się na syntezę, do której zdaje się
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zmierzać oficjalna edukacja historyczna Rosji Putina” .
Dla Rosji najbardziej bolesna była utrata Ukrainy, największego (pod każdym
względem)kraju w Europie Wschodniej. Ukraina, podobnie jak pozostałe kraje regionu,
stanowiła zaplecze surowcowe dla ZSRR i rynek zbytu dla radzieckiego przemysłu. Stąd
Rosja dąży do przekształcenia Ukrainy w konfederację, co ma ułatwić wpływ Moskwy na
politykę tak wewnętrzną, jak i zagraniczną tego kraju. Dla Rosji stosunki z Ukrainą są
kluczowe z racji bliskich więzi historycznych, politycznych i kulturowych. Ponadto Ukraina
ma duży potencjał destabilizowania i wpływania na układ sił nie tylko w Europie
Wschodniej, ale na całym obszarze proradzieckim. Jest więc kluczowa z punktu widzenia
ogólnoeuropejskich interesów Federacji Rosyjskiej. Dlatego, gdy obalono tam przychylnie
nastawionego do Rosji prezydenta Wiktora Janukowycza, Moskwa ruszyła do kontrataku,
aby nie dopuścić do podpisania umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z UE i uniemożliwić w
ten sposób ewentualną przyszłą akcesję tego państwa do Unii. Rosja obawiała się, że
dalsze poszerzanie UE (a także NATO) doprowadzi do osłabienia jej wpływów nie tylko w
Europie Wschodniej, ale i na arenie globalnej. To znów uniemożliwi odbudowę
rosyjskiego imperium, które ma być ważnym elementem (filarem)
kształtującego się dziś nowego multipolarnego ładu globalnego.
Aneksja Krymu i wojna rosyjsko-Ukraińska pociągnęły za sobą dalszą
polaryzację stanowisk państw Europy Środkowo-Wschodniej. Sytuacja w
regionie jest dziś zupełnie inna niż jeszcze 10 lat temu. Nie jest bez znaczenia
dla przyszłości Unii Europejskiej, która stoi pod znakiem zapytania. Od
dłuższego czasu nie funkcjonuje już tzw. Grupa Wyszehradzka, a polityka
prowadzona przez węgierskiego premiera Wiktora Orbana pokazuje, że model
liberalnej demokracji może zostać w środku unijnej Europy zanegowany.
Czechy i Słowacja, podobnie jak Węgry, ciążą dziś ku Rosji i porozumiewają się z
Władimirem Putinem. Litwa, która 1 stycznia 2015 roku przystąpiła do strefy
euro, ma fatalne stosunki z Polską, która w konsekwencji bezpowrotnie utraciła
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szansę zostania liderem w Europie Środkowo-Wschodniej .
Z drugiej strony, jak trafnie pisze cytowany już L. Harding: „25 lat po tym,
jak w czerwcu 1989 roku Solidarność w Polsce zmiotła rządzących komunistów
w wyborach, które zmieniły oblicze Europy, podziały między Wschodem a

Zachodem rysują się wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej. Polska, Czechy i Węgry są w
NATO od 15 lat, a w Unii Europejskiej od dekady, wraz z państwami bałtyckimi. W tym
okresie wszystkie te kraje kwitną. To prawdziwe historie sukcesu – pod względem rozwoju
demokratycznego, gospodarczego, instytucjonalnego. Ale pozaunijne byłe republiki
upadłego Związku Radzieckiego to zupełnie inna, mniej szczęśliwa historia. Cofają się w
rozwoju. Represyjny sposób działania Rosji służył jako szablon dla innych regionalnych
przywódców, w tym dla Janukowycza, przed jego obaleniem”(6).
Polityka zagraniczna Władimira Putina jest jednak krótkowzroczna i przyniesie Rosji
jeszcze większą izolację w Europie i na świecie. Przyspieszy, wbrew oczekiwaniom
Moskwy, tworzenie się wrogiego Rosji, nowoczesnego państwa i narodu ukraińskiego,
które w przyszłości może pełnić rolę lidera w Europie Środkowo-Wschodniej i stać się
wzorem dla Białorusi czy Mołdawii, a także innych państw proradzieckich. Trudności
gospodarcze, które potęguje awanturnicza polityka Rosji, mogą doprowadzić też do
poważnego kryzysu politycznego w tym kraju na miarę tego, który dotknął Związek
Radziecki w drugiej połowie lat 80. XX wieku i doprowadził do jego rozpadu w 1991 roku.
Nie jest to więc wymarzona perspektywa dla Rosji, ale nie napawa to też optymizmem,
jeśli idzie o UE i jej przyszłość, która – jak już wspominałem – stoi pod wielkim znakiem
zapytania. Nie należy bowiem wykluczyć, że Rosja rozpęta pod byle pretekstem wojnę w
Europie na dużą skalę, która może doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej.
Na temat Unii Europejskiej i jej przyszłości, szans i zagrożeń wciąż istnieją
rozbieżne opinie, tak wśród elit politycznych, jak i zwykłych obywateli. Jest to efekt
niewiedzy i zbyt mocno wygórowanych nadziei, jakie wiązano w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, z akcesją do UE. Jak wskazują badania
prowadzone przez socjologów, psychologów, prawników i politologów, Polacy chcą Unii
silnej i efektywnej pod każdym względem, Unii, która będzie gwarantem interesów
narodowych w Europie i na świecie, ale z drugiej strony boją się UE, którą „rządzi
niemiecko-francuski tandem”, dbający o zachowanie suwerenności swoich państw, a
zarazem zmuszający do rezygnacji z niej pozostałe państwa członkowskie. Faktycznie,
istnieją dziś w Polsce i w innych krajach regionu dwie opcje - dwa spojrzenia na Unię
Europejską oraz na bilans 10 latach członkostwa: pozytywne i negatywne,
determinowane przynależnością partyjną (polityczną) i wyznawaną aksjologią. Z jednej
strony, akceptuje się tę organizację i wskazuje na potrzeby włączenia w jej decyzyjny
mainstream oraz podkreśla pozytywny bilans członkostwa w Unii. Z drugiej strony,
pokazuje się niebezpieczeństwa i zagrożenia płynące z Brukseli oraz eksponuje
negatywne skutki dla Polski i pozostałych państw członkowskich z Europy ŚrodkowoWschodniej. W efekcie postuluje się pogłębianie integracji i wzmocnienie UE,
albo też odwrotnie - postuluje się, by Unię politycznie i ideologicznie
rozmiękczyć, rozluźnić, zmienić tak, by de facto przekształciła się w
niezobowiązujące stowarzyszenie suwerennych państw, strzegące swych
granic przed napływem imigrantów(7). Problemy imigrantów w UE, ich
akulturacji oraz związane z tym zjawiska społeczne, takie jak ksenofobia i
nacjonalizm, potęguje też nasilający się po 2001 roku w Europie i na świecie
terroryzm międzynarodowy, zwłaszcza terroryzm islamskich fundamentalistów.
Z kolei kryzys finansowo-gospodarczy z lat 2008-2014 ujawnił i pogłębił
wszystkie deficyty i nieprawidłowości w funkcjonowaniu unijnego projektu oraz
pokazał, że liberalna demokracja przeżywa dziś poważny kryzys. Sondaże
pokazują, że Europejczycy, w tym także Polacy, są niezadowoleni i zagubieni, że
jest im dziś dużo trudniej wyobrazić sobie, jak Unia Europejska będzie
wyglądała za 10 lat. Ponad 60% Europejczyków obawia się, że ich dzieci będą
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miały gorsze życie niż oni sami .
Już dziś mamy w Unii niemałą rzeszę poszkodowanych, wykluczonych i
sfrustrowanych, którzy przyczyny swego niepowodzenia upatrują w miałkości i

sprzedajności elit politycznych oraz żądają, by przestać ulegać dyktatowi
kosmopolitycznych biurokratów i finansistów. Również unijni przywódcy sprawiają
wrażenie zagubionych i bezradnych wobec problemów, które utrudniają efektywne
funkcjonowanie UE i prowadzenie skutecznej polityki wewnętrznej i zewnętrznej.
Pokazały to m. in. wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniach 22-25
maja 2014 roku(9), oraz kryzys na Ukrainie i wojna rosyjsko-ukraińska(10).
Kryzys na Ukrainie dobitnie pokazał to, o czym wiadomo już od dawna: UE jest
podzielona i faktycznie nie ma wspólnej polityki zagranicznej i obrony, a inne jej polityki, w
tym imigracyjna, są mało skuteczne. Unii można dziś zarzucić jeszcze wiele grzechów.
Przykładem są narastające tendencje separatystyczne, z którymi sobie nie radzi w Szkocji,
Katalonii, Kraju Basków, na Korsyce i w Południowym Tyrolu. Co więcej, Unia jest
oderwana od potrzeb obywateli, a obywatele nie utożsamiają się z nią. Sprzyja to
narastaniu eurosceptycyzmu i tendencji renacjonalizacyjnych, co wykorzystują partie
populistyczne i skrajnie nacjonalistyczne do walki o władzę i walki przeciwko poszerzaniu
UE i napływowi imigrantów. Na przykład Marine Le Pen, szefowa Frontu Narodowego we
Francji, który cieszy się coraz większym poparciem społecznym, nie kryje, że dąży do
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demontażu Unii i do oczyszczenia Francji i całej Europy z imigrantów .
Z drugiej strony, ta sama Unia Europejska jest nadal atrakcyjną „ziemią obiecaną”
dla setek tysięcy imigrantów z całego świata. Wciąż ma ogromną siłę przyciągania, o czym
świadczy kolejka państw zabiegających o członkostwo w tym specyficznym związku
demokratycznych i suwerennych państw.
Jak pisze Timothy Garton Ash: „strach przed upadkiem, logika konieczności
przypominająca logikę Moneta, siła inercji – wszystko to pozwoli być może europejskiemu
przedsięwzięciu [czyli UE – J.M. F.] trwać nadal, ale nie stworzy dynamicznej, otwartej na
zewnątrz Unii, która cieszy się poparciem swoich obywateli. Bez jakichś nowych sił, bez
pozytywnej mobilizacji elit i społeczeństw Unia wprawdzie przetrwa jako skomplikowana
układanka traktatów i instytucji, ale efektywność jej działań i rzeczywiste znaczenie będą
stopniowo spadać tak, jak niegdyś znaczenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego”(12).
Niepokój budzą dziś na świecie zjawiska i procesy, które zagrażają bezpieczeństwu
międzynarodowemu: podważanie wiarygodności porozumień rozbrojeniowych (w tym
dotyczących nieproliferacji broni masowego rażenia), utrzymywanie się reżimów
autorytarnych i postaw konfrontacyjnych, brak poszanowania zasad prawa
międzynarodowego, standardów demokratycznych, praw człowieka, mniejszości
etnicznych i religijnych, nasilający się międzynarodowy terroryzm i zorganizowana
przestępczość. Wobec tak poważnych zagrożeń, kraje Europy Środkowo-Wschodniej
muszą współpracować z NATO i UE oraz umacniać swoje bezpieczeństwo
wespół z innymi państwami, należącymi do systemu euroatlantyckiego. Nie
ulega wątpliwości, że dalszy rozwój Wspólnej Polityki Zagranicznej i
Bezpieczeństwa oraz umacnianie systemu euroatlantyckiego leżą w interesie
Polski i pozostałych państw z Europy Środkowo-Wschodniej. Ważne jest
dążenie do rozwijania w ramach Unii Europejskiej współpracy w zakresie
urzeczywistniania Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, w
szczególności w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Polska – jak pokazała to miniona dekada – nie postrzega integracji z UE tylko w
kategoriach czysto ekonomicznych, tj. konkretnych zysków finansowogospodarczych, jakie osiąga dzięki członkostwu. Niewątpliwie jednak fundusze,
które zaczęły płynąć do naszego kraju po akcesji w dużym stopniu wsparły
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wysiłki modernizacyjne państwa .
Ważniejszy - z punktu widzenia strategicznych, długofalowych interesów
naszego państwa - jest aspekt bezpieczeństwa narodowego, a więc szerszy
wymiar zaangażowania Polski w procesy integracyjne w Europie i w umacnianie
pozycji UE na arenie międzynarodowej. Polska po 2004 roku konsekwentnie

opowiadała się za poszerzaniem i pogłębianiem Unii oraz umacnianiem jej współpracy z
NATO i Stanami Zjednoczonymi, które są naszym najważniejszym pozaeuropejskim
partnerem. Z perspektywy Warszawy, rozszerzenie UE nie jest więc tylko i wyłącznie
technicznym i politycznym procesem przyjmowania do UE kolejnych państw, ale przede
wszystkim ważnym instrumentem, dzięki któremu Europa może zachować i umacniać
swoją pozycję w świecie.
Polska była, jest i powinna być orędownikiem procesu rozszerzenia, który nie
będzie zakładnikiem partykularnych interesów państw członkowskich. Istnieje bowiem
ryzyko, że tendencje do „nacjonalizacji” tego procesu zostaną przeniesione na inne
obszary europejskiej polityki, na przykład politykę migracyjną, co zresztą częściowo ma
już miejsce. Polska, jako liczące się dziś państwo członkowskie UE, powinna nadal
pozycjonować się jako obrońca instytucji wspólnotowych, stojących na straży interesu
całej Unii. Co więcej, choć dziś perspektywa akcesji dużych państw - Turcji i Ukrainy – oraz
innych państw proradzieckich może wydawać się mało realna, Polska powinna
pozostawać orędownikiem członkostwa tych państw w Unii Europejskiej, i szerzej, w
strukturach euroatlantyckich, tak ze względów geopolitycznych, jak i geoekonomicznych.
Innej bowiem alternatywy, poza rozpadem, dla UE nie ma. W konsekwencji warto
podkreślić, że:
· Ład światowy wyraźnie ewoluuje w kierunku multipolarnym i wielocywilizacyjnym,
a rola Europy i Zachodu na arenie międzynarodowej maleje. Zachód traci swoje
gospodarcze, polityczne, demograficzne i moralne podstawy, a wraz z tym
przestaje być wzorcem rozwojowym dla świata;
· Unia Europejska, mimo wielu problemów ma jednak potencjał, aby stać się
aktywnym podmiotem w systemie euroatlantyckim i w nowym ładzie globalnym;
· Świat, którego bezpieczeństwo i pokój są dziś poważnie zagrożone, potrzebuje
efektywnego systemu euroatlantyckiego, z silną UE, silnymi Stanami
Zjednoczonymi i silnym NATO;
· Unia Europejska powinna się sukcesywnie pogłębiać i poszerzać oraz doskonalić
swój system polityczny i gospodarczy (być może w kierunku federalistycznym), aby
stać się graczem światowym, tak w aspekcie geoekonomicznym, jak i
geopolitycznym;
· Polska, jako istotny podmiot współczesnych stosunków międzynarodowych,
powinna wykorzystać swoje doświadczenia i obecność w UE do dalszego
wzmacniania swej pozycji w Europie i na świecie, oraz zintensyfikować dialog i
współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i państwami należącymi do grupy
BRICS
***
Wydarzenia na Ukrainie pokazują, jak bezradna jest Unia Europejska
wobec agresywnej polityki Rosji. Skonfrontowana z interwencją militarną u
swych bram stawia na tradycyjne środki dyplomatyczne – oświadczenia,
konsultacje i sankcje, które są nieskuteczne. Tymczasem przemoc nadal
stanowi o istocie władzy i potędze w stosunkach międzynarodowych. Aby Unia gospodarcza potęga - przestała być politycznym karłem, powinna to zrozumieć.
Tylko dzięki wspólnemu budowaniu potencjału siły, w tym także wojskowej,
będzie w stanie umacniać europejskie standardy w swoim otoczeniu i na
świecie. Godzi się to robić jedynie w imię zasad liberalnej demokracji: wolności,
praw człowieka i państwa prawa. Tu tkwi paradoks. Zasady te każą potępiać
użycie siły, w tym wojnę, a jednocześnie trzeba być do wojny gotowym. Żadna
próba budowy europejskiej siły militarnej jak dotąd się nie powiodła, ale w
końcu musi się to udać, jeśli UE ma być istotną częścią systemu

euroatlantyckiego i współtworzyć nowy multipolarny ład globalny.
Prezydent Putin ostentacyjnie demonstruje, że UE się nie obawia, bo Bruksela nie
wprowadzi nowych sankcji. Rosja, zamiast wycofać się z Krymu, eskaluje wsparcie dla
separatystów i łamie wcześniejsze uzgodnienia międzynarodowe dotyczące Ukrainy. Nie
przerwała dostaw broni dla separatystów i nadal koncentruje wojska na granicy z Ukrainą.
Na Ukrainie zaś narasta rozgoryczenie postawą Zachodu, a zwłaszcza UE. Po zajęciu
Krymu przez Putina Zachód ostrzegał, że powtórzenie tego scenariusza przeciwko
Ukrainie „kontynentalnej” spowoduje nieobliczalne konsekwencje dla Rosji. Nic takiego
nie nastąpiło. Przeciwko Ukrainie toczy się dziś regularna wojna, a jej stroną są nie tylko
separatyści, ale i państwo rosyjskie.
Rola UE w budowaniu relacji dwustronnych z Ukrainą jest szczególnie istotna w
sytuacjach krytycznych. Wszelkie gesty, które mogą być uznane na Ukrainie za
skierowane przeciwko interesom obywateli tego kraju, są wykorzystywane przez
przeciwników kierunku europejskiego do wspierania współpracy z Rosją. Od początku
walk na wschodzie Ukrainy zginęło ponad 5 tys. osób, a wiele tysięcy zostało rannych. Do
tych liczb trzeba dodać 298 ofiar malezyjskiego boeinga 777, zestrzelonego 17 lipca 2014
roku nad Ukrainą przez separatystów samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej,
szkolonych i zbrojonych przez Rosję. Nie ulega wątpliwości, że jest to efekt bezwzględnej,
cynicznej i imperialnej polityki prezydenta Putina, która zagraża globalnemu
bezpieczeństwu. Dąży on do rekonstrukcji rosyjskiego imperium i zapewnienia mu
strategicznej pozycji w kształtującym się dziś multipolarnym ładzie globalnym. Tych
faktów wiele państw należących do UE - z Niemcami i Francją na czele - nie chce jednak
(14)
brać pod uwagę .
Unia Europejska przyzwyczajona do stosowania soft power i zmęczona
trawiącymi ją kryzysami nie ma ani determinacji, ani świadomości rosnącego zagrożenia i
ogląda się na Stany Zjednoczone, które po klęsce w Afganistanie i Iraku także nie mają
ochoty na angażowanie się w obronie demokracji na Ukrainie. W efekcie, eskalacja
przemocy ze strony Rosji, w tym jednostronne zajęcie Krymu, nie spotkała się z
adekwatną reakcją Zachodu. Świadczy to – moim zdaniem – o wyczerpaniu USA i UE
długotrwałym kryzysem finansowo-gospodarczym i pokazuje, że sojusz euroatlantycki
przeżywa głęboki kryzys i traci swą strategiczną rolę, co znów rozzuchwala Rosję.
Prezydent Putin stosuje wiele różnych, wzajemnie ze sobą powiązanych instrumentów. Z
Rosją rządzoną autorytarnie przez Władimira Putina i z nim samym trzeba rozmawiać przy
użyciu siły, a nie siły argumentów, których Rosja nie uznaje.
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