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Kazachstan: czas strategicznych decyzji

Kazachstan od uzyskania niepodleg³oœci w 1991 r. próbuje znaleŸæ swoje miejsce na arenie 
miêdzynarodowej. Bogate z³o¿a surowców naturalnych pozwoli³y mu na zwiêkszenie 
niezale¿noœci. Realizowany od 2011 r. projekt Unii Euroazjatyckiej z udzia³em Rosji 
i Bia³orusi, nie jest wolny od napiêæ. Bliskie fina³u s¹ negocjacje w sprawie nowej umowy 
UE-Kazachstan. Od niedawna ekipa prezydenta Nursu³tana Nazarbajewa stara siê 
zaprezentowaæ w regionie jako partner do walki z ekstremizmem muzu³mañskim. 
Jednoczeœnie korzysta z okazji do zaostrzenia kursu w polityce wewnêtrznej, napiêtej 
szczególnie od czasu masakry strajkuj¹cych robotników w ¯anaozen w grudniu 2011 r. 
Zesz³oroczny wyrok skazuj¹cy lidera opozycji Vladimira Kozlova na 7,5 roku pozbawienia 
wolnoœci i trwaj¹ce procesy przedstawicieli niezale¿nych mediów i stowarzyszeñ s¹ 
wyzwaniem dla spo³ecznoœci miêdzynarodowej, której zale¿y na wspó³pracy gospodarczej 
z Astan¹, ale te¿ na utrzymaniu liberalnego kursu w³adz

W najnowszym numerze „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego” Research Fellow 
FKP Jêdrzej Czerep analizuje wyzwania stoj¹ce przed Kazachstanem. „W odró¿nieniu od 
s¹siednich krajów regionu, zw³aszcza Turkmenistanu i Uzbekistanu, Kazachstan w latach 
90. otworzy³ dostêp do swoich z³ó¿ wêglowodorów (ropy i gazu) zagranicznym 
koncernom – g³ównie zachodnim, w tym amerykañskim, a tak¿e chiñskim oraz rosyjskim. 
Spoœród najwiêkszych konsorcjów wydobywaj¹cych ropê i gaz wymieniæ nale¿y 
Tengizchevroil, kontrolowany przez amerykañski Chevron, pañstwowy KazMunaiGaz 
oraz projekt Karachaganak, w którym udzia³y maj¹ w³oski ENI, Chevron, British Gas 
i rosyjski £ukoil. To w Kazachstanie skoncentrowanych jest wiêcej inwestycji 
zagranicznych ni¿ w którymkolwiek innym pañstwie WNP. Do najwiêkszych inwestorów 
nale¿¹ USA, Chiny, a z Europy W³ochy, Francja, Holandia i Wielka Brytania. W ostatnich 
latach w³adze kazachskie staraj¹ siê zmniejszyæ kontrolê spó³ek zagranicznych nad 
sektorem naftowo-gazowym. Umacniaj¹ pozycjê KazMunaiGazu i ograniczaj¹ dostêp 
nowych podmiotów do krajowych z³ó¿. Jednoczeœnie obserwowane jest os³abienie 
zaanga¿owania gospodarczego USA w Kazachstanie, przeciwwa¿one wiêkszym 
zainteresowaniem Chin, które mo¿e prowadziæ do stopniowego wypierania przez Pekin 
przyczó³ków Waszyngtonu w regionie ”.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma!

Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 
jest niezale¿nym think tankiem 
specjalizuj¹cym siê w polityce 
zagranicznej, którego misj¹ jest 
p r o p a g o w a n i e  w o l n o œ c i ,  
sprawiedliwoœci i demokracji. 
Dzia³ania Fundacji  obejmuj¹ 
prowadzenie badañ naukowych, 
opracowywanie publikacji i analiz, 
przygotowywanie seminariów oraz 
konferencji, edukowanie i wspieranie 
liderów. Fundacja jest jedn¹  dwóch 
polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji 
partnerskiej Rady Europy oraz jest 
cz³onkiem „Grupy Zagranica” 
zrzeszaj¹cej najwiêksze polskie 
organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce 
siê wspó³prac¹ z zagranic¹.
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Jêdrzej Czerep

Kazachstan od uzyskania niepodleg³oœci w 1991 r. próbuje znaleŸæ swoje miejsce na arenie 

miêdzynarodowej. Bogate z³o¿a surowców naturalnych pozwoli³y mu na zwiêkszenie 
niezale¿noœci. Realizowany od 2011 r. projekt Unii Euroazjatyckiej z udzia³em Rosji i Bia³orusi, 
nie jest wolny od napiêæ. Bliskie fina³u s¹ negocjacje w sprawie nowej umowy UE-Kazachstan. 
Od niedawna ekipa prezydenta Nursu³tana Nazarbajewa stara siê zaprezentowaæ w regionie jako 
partner do walki z ekstremizmem muzu³mañskim. Jednoczeœnie korzysta z okazji do zaostrzenia 
kursu w polityce wewnêtrznej, napiêtej szczególnie od czasu masakry strajkuj¹cych robotników w 
¯anaozen w grudniu 2011 r. Zesz³oroczny wyrok skazuj¹cy lidera opozycji Vladimira Kozlova na 
7,5 roku pozbawienia wolnoœci i trwaj¹ce procesy przedstawicieli niezale¿nych mediów 
i stowarzyszeñ s¹ wyzwaniem dla spo³ecznoœci miêdzynarodowej, której zale¿y na wspó³pracy 
gospodarczej z Astan¹, ale te¿ na utrzymaniu liberalnego kursu w³adz.

Naftowe bogactwo

Kazachstan pozostaje najlepiej rozwiniêtym gospodarczo krajem Azji Œrodkowej. W 2012 r. jego 
PKB wzrós³ o 5 proc. Pañstwo uchroni³o siê przed skutkami globalnego kryzysu, który dotkn¹³ 
jego s¹siadów, m.in. Kirgistan, który w 2012 r. zanotowa³ spadek koniunktury na z³oto z kopalni 
Kumtor, czy Rosjê. Moskwa w grudniu 2012 r. musia³a skorygowaæ prognozowane jego 
podsumowanie z 4,1 na 3,7 proc. Wed³ug szacunków Departamentu Energii USA, Kazachstan 
posiada ósme z³o¿a ropy na œwiecie: 100 miliardów bary³ek potwierdzonych rezerw. Odkryte 
w 2000 r. pole naftowe Kaszagan nale¿y do najwiêkszych nowych z³ó¿ znalezionych w ostatnich 
dekadach poza rejonem Bliskiego Wschodu. Kazachstan posiada te¿ ok. 1 proc. œwiatowych z³ó¿ 
gazu. Kraj jest te¿ w œwiatowej czo³ówce pod wzglêdem iloœci posiadanego uranu, z³ota, chromu, 
cynku i innych cennych metali, a tak¿e wêgla. W odró¿nieniu od s¹siednich krajów regionu, 
zw³aszcza Turkmenistanu i Uzbekistanu, Kazachstan w latach 90. otworzy³ dostêp do swoich 
z³ó¿ wêglowodorów (ropy i gazu) zagranicznym koncernom – g³ównie zachodnim, w tym 
amerykañskim, a tak¿e chiñskim oraz rosyjskim. Spoœród najwiêkszych konsorcjów 
wydobywaj¹cych ropê i gaz wymieniæ nale¿y Tengizchevroil, kontrolowany przez amerykañski 
Chevron, pañstwowy KazMunaiGaz oraz projekt Karachaganak, w którym udzia³y maj¹ w³oski 
ENI, Chevron, British Gas i rosyjski £ukoil. To w Kazachstanie skoncentrowanych jest wiêcej 
inwestycji zagranicznych ni¿ w którymkolwiek innym pañstwie WNP. Do najwiêkszych 
inwestorów nale¿¹ USA, Chiny, a z Europy W³ochy, Francja, Holandia i Wielka Brytania. 
W ostatnich latach w³adze kazachskie staraj¹ siê zmniejszyæ kontrolê spó³ek zagranicznych nad 
sektorem naftowo-gazowym. Umacniaj¹ pozycjê KazMunaiGazu i ograniczaj¹ dostêp nowych 
podmiotów do krajowych z³ó¿. Jednoczeœnie obserwowane jest os³abienie zaanga¿owania 
gospodarczego USA w Kazachstanie, przeciwwa¿one wiêkszym zainteresowaniem Chin, które 
mo¿e prowadziæ do stopniowego wypierania przez Pekin przyczó³ków Waszyngtonu w regionie.

Miêdzy Rosj¹ a Chinami

Kazachstan do niedawna by³ liderem procesów integracyjnych na obszarze postsowieckim. 
Uczestniczy³ w wiêkszoœci organizowanych przez Rosjê prób budowy wspólnych bloków 
ekonomicznych z by³ymi republikami, w tym zainicjowanej wspólnie z Bia³orusi¹ w 2010 r. Unii 
Celnej. Kazachstan nie mo¿e sobie pozwoliæ na z³e stosunki z Rosj¹ z prostego powodu: przez 
kraj ten Astana eksportuje na Zachód swoje bogactwa naturalne. Rosja kontroluje wszystkie 
g³ówne linie przesy³owe ropy i gazu, w tym ruroci¹gi Konsorcjum Kaspijskiego i Uzen-Atyrau-
Samara. Ich zablokowanie sparali¿owa³oby pracê zachodnich koncernów wydobywczych.
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W ostatnich latach integracja Rosji, Kazachstanu i Bia³orusi nabra³a tempa. Z pocz¹tkiem 2012 r. 
wesz³y w ¿ycie postanowienia o wspólnej przestrzeni gospodarczej trzech pañstw (swobodny 
przep³yw towarów, us³ug, kapita³u i si³y roboczej), a w grudniu 2012 r. trzej liderzy zobowi¹zali 
swoje rz¹dy, aby do 1 maja 2013 r. przygotowa³y traktat o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. 
Nowy organizm, który ma powstaæ w 2015 r., móg³by na obszarze WNP przyci¹gaæ pañstwa, 
które wczeœniej stawia³y na zbli¿enie z UE (np. Ukraina). 
Poparcie Astany dla ambicji Moskwy ma jednak swoje granice. Podczas spotkania 
z ambasadorami 18 stycznia 2013 r. prezydent Nazarbajew wyraŸnie odrzuci³ koncepcjê Unii 
Euroazjatyckiej jako organizacji politycznej. Ju¿ wczeœniej w ³onie rz¹dz¹cej partii Nur-Otan 
pojawi³y siê g³osy sprzeciwu wobec planów powo³ania parlamentu euroazjatyckiego. 
Symboliczna by³a te¿ niedawna zapowiedŸ prezydenta, aby kraj do 2025 r. przeszed³ z cyrylicy na 
alfabet ³aciñski, co u³atwi wyjœcie poza kr¹g postsowiecki i w³¹czenie siê do procesów globalnych 
(Astana stara siê m.in. o cz³onkostwo w WTO). Ostatnie sygna³y œwiadcz¹ o wyraŸnie 
zarysowanych przez Kazachstan „czerwonych liniach” w polityce zagranicznej, których nie 
zamierza przekraczaæ. O ile dla Bia³orusi dalsza integracja z Rosj¹ jest konieczna dla ratowania 
bud¿etu (przyklaskiwanie Moskwie gwarantuje po¿yczki z Funduszu Euroazjatyckiej Wspólnoty 
Gospodarczej i korzystne umowy z Gazpromem), Kazachstan bêdzie pog³êbiaæ wiêzi 
z pó³nocnym s¹siadem, tylko o ile nie zagra¿a to jego budowanej od 20 lat niezale¿noœci 
politycznej. Astana ma mocne karty przetargowe w rozmowach z Rosj¹. Jedn¹ z nich mo¿e byæ 
rewizja zasad korzystania przez Rosjê z bazy kosmicznej Bajkonur, która po rozpadzie ZSRR 
znalaz³a siê na terenie Kazachstanu. Kazachstan mo¿e te¿ straszyæ Moskwê przekierowaniem 
wiêkszej czêœci eksportu ropy i gazu w stronê Chin – co prawda kosztem relacji z Zachodem, ale 
bez ró¿nicy dla w³asnego bud¿etu. Na ch³odniejsz¹ ocenê integracji poradzieckiej wp³ywaj¹ te¿ 
niektóre skutki Unii Celnej, odczuwalne przez zwyk³ych ludzi, jak wzrost cen samochodów czy 
¿ywnoœci. 
S¹siedztwo z Chinami, potê¿n¹ gospodark¹ i najludniejszym krajem œwiata, z jednej strony 
popycha Astanê w stronê Rosji, z drugiej tworzy wiêŸ o specyficznym, lokalnym zabarwieniu. 
Wstêpuj¹c do Unii Celnej z Rosj¹ i Bia³orusi¹, Kazachstan liczy³ na ograniczenie nap³ywu tanich 
chiñskich towarów. Przepisy techniczne i sanitarne, jakie obowi¹zuj¹ na zewnêtrznych granicach 
Euroazjatyckiej Wspólnoty (Unii) Gospodarczej, zatrzymaj¹ czêœæ kierowanej na eksport 
masowej produkcji chiñskiej. Jednoczeœnie te towary, które przejd¹, niekoniecznie zostan¹ 
w Kazachstanie, ale trafi¹ na wspólny, wielki rynek, obejmuj¹cy tez Rosjê i Bia³oruœ. W mniejszym 
stopniu zagro¿¹ zatem kazachskiej produkcji. 
Autorzy analizy „The New Great Game in Central Asia”, opublikowanej przez European 
Council of  Foreign Relations w 2011 r., konkludowali, ¿e Azja Centralna to „laboratorium 
chiñskiej polityki zagranicznej”. W nowej „Wielkiej Grze” chodzi m.in. o kazachskie surowce. 
Pekin stara siê przeci¹gn¹æ poradzieckie republiki do swojej strefy wp³ywów. Poprzedni 
prezydent ChRL Hu Jintao kilkakrotnie odwiedzi³ Kazachstan i kraje regionu w ramach polityki 
budowania wizerunku „dobrego s¹siada”. Szanghajska Organizacja Wspó³pracy (zrzeszaj¹ca 
Chiny, poradzieckie republiki œrodkowoazjatyckie – oprócz Turkmenistanu – i Rosjê) mog³aby 
w przysz³oœci przybraæ charakter militarny i wetowaæ w Radzie Bezpieczeñstwa ONZ ewentualne 
plany interwencji w regionie (np. podczas kryzysów podobnych do kirgiskiego z 2010 r.). Tym 
samym trzyma³aby mocarstwa zachodnie na dystans od kazachskich z³ó¿. Pierwsze wspólne 
manewry wojskowe pañstw bloku odby³y siê w 2003 r. w Kazachstanie, rok po zainspirowanych 
wydarzeniami 11 wrzeœnia 2001 r. deklaracjach wspó³pracy dla zwalczania terroryzmu. 
Pekin chcia³yby te¿, aby Astana pomog³a mu zwalczaæ separatyzm Ujgurów w Xinjangu. 
Granicz¹cy z t¹ prowincj¹ Kazachstan jest drugim po Chinach skupiskiem mniejszoœci 
ujgurskiej, a tak¿e zapleczem dla cz³onków tej grupy etnicznej zza chiñskiej granicy. 
Dla Kazachstanu Chiny to pierwszoplanowy partner handlowy (w 2010 r. obroty handlowe 
poradzieckich republik Azji Œrodkowej z Chinami wynios³y 23 mld euro, o 2 mld wiêcej ni¿ 
z UE). Jednoczeœnie ok. 10 proc. chiñskiego zapotrzebowania na gaz i ropê pochodzi 
w³aœnie z tego regionu. Dostawy id¹ g³ównie zbudowanym w 2006 r. potê¿nym ruroci¹giem 
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z Atasu w centralnym Kazachstanie do Alashankou w chiñskim Xinjangu. Inwestycja ta, 
finansowana przez Pekin, przed³u¿y³a do Chin nitkê od kazachskich z³ó¿ z rejonu Morza 
Kaspijskiego. 

Terroryzm prawdziwy i domniemany 

Chocia¿ radykalne organizacje islamskie nie s¹ niczym nowym w Azji Œrodkowej (od lat prê¿nie 
dzia³a np. bojowy Islamski Ruch Uzbekistanu – IRU), œwieckie spo³eczeñstwo kazachskie by³o 
tradycyjnie odporne na ruchy bazuj¹ce na religii, zw³aszcza w skrajnym wydaniu. Niemniej 
w ostatnich latach obserwuje siê wzrost religijnoœci wœród m³odzie¿y. Od 2011 r. w Kazachstanie 
dochodzi do sporadycznych aktów terroryzmu inspirowanego radykalnym islamem. 
W Aktiubiñsku w maju 2011 r. mia³ miejsce pierwszy zamach samobójczy w tym kraju. Ujawni³y 
siê zbrojne grupy z udzia³em Kazachów: kazachsko-afgañska D¿und al-Kilafah (¯o³nierze 
Kalifatu) oraz Unia D¿ihadu (odprysk IRU). Od tego czasu w rzeczywistych lub domniemanych 
akcjach terrorystów oraz w wyniku walk z nimi podejmowanych przez s³u¿by bezpieczeñstwa 
zginê³o ponad 40 osób. Realny zasiêg tych dzia³añ pozostaje trudny do zweryfikowania. 
W paŸdzierniku 2012 r. w³adze ujawni³y program utworzenia nowej s³u¿by do walki 
z terroryzmem, Komitetu Antyterrorystycznego, o szerokich kompetencjach. Instytucja ta 
mia³aby powstaæ równie¿ w regionach i zajmowaæ siê m.in. blokowaniem „propagandy 
ekstremistycznej”. W ostatnich miesi¹cach uchwalone zosta³y liczne poprawki do ustawy 
o przeciwdzia³aniu terroryzmowi, które wzmacniaj¹ kompetencje organów si³owych. Do 
niektórych regionów przydzielono ich dodatkowe kontyngenty. Zagro¿enie terroryzmem, bez 
znaczenia na ile realne, jest okolicznoœci¹, która pomaga konsolidowaæ w³adzê i daje dodatkowy 
atut przeciwko przeciwnikom politycznym. W prewencyjnej akcji „antyterrorystycznej” w A³ma-
Acie 24 marca 2012 r. aresztowano np. Aleksandra Paw³owa, szefa ochrony skonfliktowanego 
z Nazarbajewem oligarchy i Muratbeka Ketebajewa z opozycyjnej partii „A³ga!”. Jednoczeœnie 
zarzuty terroryzmu dodano tak¿e do aktu oskar¿enia opozycjonistów s¹dzonych w zwi¹zku ze 
spraw¹ tragedii w ̄ anaozen. 
Trwaj¹cy proces wycofywania siê Amerykanów i ich sojuszników z Afganistanu zmusza 
Nazarbajewa do przedefiniowania priorytetów polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa. Przez 
ostatni¹ dekadê bliskoœæ militarna USA (a wczeœniej wspó³praca przy likwidacji poradzieckich 
arsena³ów nuklearnych) pomaga³a zachowaæ bezpieczn¹ równowagê w dziedzinie 
bezpieczeñstwa. Balans miêdzy Rosj¹ a Stanami Zjednoczonymi pozwala³ w razie potrzeby 
„podbijaæ stawkê”, demonstracyjnie zwiêkszaj¹c za¿y³oœæ raz z Moskw¹, raz z Waszyngtonem. 
Os³abienie obecnoœci USA w regionie stwarza zarówno zagro¿enia, jak i mo¿liwoœci. 
Nazarbajew ma mniej kart przetargowych w rozmowach z Rosj¹, jednak zyskuje w oczach USA 
(i œwiata) promuj¹c siê jako regionalny lider „wojny z terroryzmem”. Nowa rola daje jednak 
ogromne pole do nadu¿yæ.

Dokrêcanie œruby

Przetasowania w geopolitycznym otoczeniu Kazachstanu zbieg³y siê w czasie z wyraŸnym regresem 
w dziedzinie swobód obywatelskich i praw cz³owieka. Nie mo¿na wykluczaæ powi¹zania tych dwóch 
procesów, choæ nie nale¿y doszukiwaæ siê w zaostrzeniu kursu wewnêtrznego okreœlonego planu 
o znaczeniu miêdzynarodowym. Jest to raczej kumulacja okolicznoœci wewnêtrznych, które daj¹ 
w³adzy preteksty rozpêtania kampanii przeciwko przeciwnikom, oraz pozycja „partnera 
naftowego”, gdzie krytyka ze strony obroñców praw cz³owieka nie zagra¿a interesom. Do tych 
czynników dodaæ nale¿y przygotowania obozu w³adzy do przeprowadzenia (prawdopodobnie 
w ci¹gu kilku lat) kontrolowanej sukcesji. Nursu³tan Nazarbajew w 2013 r. skoñczy 73 lata i nie cieszy 
siê dobrym zdrowiem. W 2011 r. mia³ przejœæ operacjê raka prostaty. Inaczej ni¿ np. w Azerbejd¿anie 
(Ilham Alijew obj¹³ w³adzê po ojcu w 2003 r.), przywódca Kazachstanu nie przygotowa³ nastêpcy ze 
swojej rodziny; zw³aszcza, ¿e nie ma syna, tylko 3 córki.  
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Dlatego, aby zapewniæ ci¹g³oœæ systemu i rz¹dów utworzonej przez niego w 1999 r. partii Nur-
Otan, stara siê za wszelka cenê umocniæ obóz rz¹dz¹cy i uciszyæ oœrodki konkurencyjne. 
Pocz¹tkiem nowej fali represji by³y tragiczne i wci¹¿ do koñca niewyjaœnione wydarzenia 
z grudnia 2011 r. z ¯anaozen – miasta pracowników sektora wydobywczego, gdzie policja 
otworzy³a ogieñ do protestuj¹cych: oficjalnie zginê³o 16 osób, w rzeczywistoœci kilkakrotnie 
wiêcej. Tragedia ̄ anaozen sta³a siê okazj¹ do generalnej rozprawy obozu w³adzy z wiêkszoœci¹ 
krytycznych do niej oœrodków. Po skazaniu w paŸdzierniku 2012 r. Vladimira Kozlova, lidera 
partii „A³ga!”, na 7,5 roku wiêzienia, w³adze zdelegalizowa³y jego ugrupowanie oraz wszystkie 
najwa¿niejsze niezale¿ne media (gazety „Respublika”, „Vzglyad”, portal „STAN.TV” oraz 
telewizjê „K+”). Dziennikarze wydawnictw „Vzglyad” i „Respublika” otrzymali zakaz pracy 
w zawodzie. Wydarzenia ostatnich miesiêcy stanowi¹ w polityce wewnêtrznej zdecydowany 
odwrót od liberalnych wzorców zachodnich i zwrot w stronê ostrego autorytaryzmu, którego 
wzorców doszukiwaæ siê mo¿na w nieodleg³ych Uzbekistanie czy Turkmenistanie. Nie 
równowa¿¹ go pozory poszerzania pluralizmu, takie jak dopuszczenie po wyborach do 
parlamentu na pocz¹tku 2012 r. oprócz ugrupowania prezydenta, tak¿e symbolicznej 
reprezentacji komunistów i partii przedsiêbiorców.

Rola Unii Europejskiej  

Dla Brukseli Kazachstan jest pierwszoplanowym partnerem w Azji Œrodkowej. UE pozostaje 
najwiêkszym inwestorem zagranicznym w Kazachstanie. Jednoczeœnie Astana jest g³ównym 
producentem i dostawc¹ do UE fosforu bia³ego stosowanego w nawozach, istotnym dla 
funkcjonowania europejskiego rolnictwa. Dla Kazachstanu UE pozostaje jednym z dwóch 
g³ównych (oprócz Chin) partnerów handlowych. Relacje dwustronne opieraj¹ siê jednak wci¹¿ na 
przestarza³ej umowie o partnerstwie z 1999 r. Trwa proces negocjacji nowej umowy UE-
Kazachstan, tzw. „udoskonalonej umowy o partnerstwie i wspó³pracy”, która zaktualizowa³aby 
dotychczasowe ramy wspó³pracy. Dokument ma byæ pierwszym tego typu w Azji Œrodkowej. 
Wizyta C. Ashton w Astanie w listopadzie 2012 r. skoncentrowa³a siê na kwestiach gospodarczych, 
zw³aszcza gwarancjach korzystnych warunków dzia³ania europejskiego biznesu w Kazachstanie. 
UE wspiera to pañstwo w d¹¿eniach do cz³onkostwa w WTO. C. Ashton zasygnalizowa³a wolê 
zacieœnienia wspó³pracy z Kazachstanem i innymi krajami regionu w dziedzinie bezpieczeñstwa. 
Proces negocjacji umowy bazowej jest jednoczeœnie najdogodniejsz¹ form¹ nacisku spo³ecznoœci 
miêdzynarodowej na kwestiê przestrzegania praw cz³owieka. UE w paŸdzierniku 2012 r. 
krytykowa³a wyrok na Vladimira Kozlowa i przebieg procesów politycznych. W rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z 22 listopada 2012 r. (2012/2153) deputowani stwierdzili, ¿e „choæ Rada 
[UE] rzadko i tylko czêœciowo korzysta z mo¿liwoœci zawieszania stosowania umów o partnerstwie i 
wspó³pracy, to jednak zastosowanie takiego rozwi¹zania jest realne w razie powa¿nego 
i udokumentowanego ³amania praw cz³owieka”.      

Rekomendacje

Zmiany w kazachskiej polityce zagranicznej stwarzaj¹ dla UE i Polski nowe mo¿liwoœci do rozwoju 
stosunków politycznych i gospodarczych z tym pañstwem. Jednoczeœnie rozwój tych relacji mo¿e 
s³u¿yæ jako œrodek nacisku na Rosjê i Chiny. Szczególnie wa¿ne jest tu zwiêkszenie przepustowoœci i 
znaczenia trasy eksportu kazachskich surowców omijaj¹cych Rosjê, zw³aszcza Morze Kaspijskie-
Baku-Tbilisi-Ceyhan, oraz niedopuszczenie do uzyskania przez Chiny wyraŸnej przewagi nad UE 
jako najwa¿niejszego partnera handlowego. Formalne i nieformalne kontakty z ekip¹ prezydenta 
Nazarbajewa powinny s³u¿yæ wzmocnieniu nurtu prozachodniego w przeddzieñ sukcesji w³adzy w 
tym pañstwie. Nale¿y te¿ z ca³ym zdecydowaniem wykorzystaæ pozycjê negocjacyjn¹ przy 
spotkaniach w sprawie nowej umowy UE-Kazachstan dla wyhamowania fali represji wobec 
oœrodków niezale¿nych od w³adz i zagwarantowania poszanowania standardów przestrzegania 
praw cz³owieka w Kazachstanie.  
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego

jest niezaleýnym think tankiem specjalizujàcym siæ w polityce zagranicznej. Fundacja 
dostarcza strategiczne analizy i rozwiàzania dla decydentów rzàdowych, sektora 
prywatnego i spoùeczeñstwa obywatelskiego, które dajà wglàd w przyszùoúã i przewidujà 
nadchodzàce zmiany.

Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje siæ gùównie na dwóch wektorach: 
transatlantyckim w wymiarze politycznym i bezpieczeñstwa oraz Rosji i obszarze 
postsowieckim. Ponadto obszarem analiz sà Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje 
Europy.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja) 
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania 
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji 
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów 
(www.instytutprzywodztwa.pl). 

Fundacja by³a organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie jest wspó³organizatorem Akademii 
M³odych Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla 
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org). 

Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych 
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzymali profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, byli prezydenci Polski Lech Wa³êsa i Aleksander 
Kwaœniewski, by³y prezydent Litwy Valdas Adamkus, by³y wysoki przedstawiciel UE 
ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa oraz by³y sekretarz generalny NATO 
Javier Solana, by³y minister spraw zagranicznych Francji i za³o¿yciel nagrodzonej 
Pokojow¹ Nagrod¹ Nobla organizacji Lekarze Bez Granic Bernard Kouchner oraz by³y 
senator USA Richard Lugar.

Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na

 

to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej, 
gospodarki œwiatowej oraz bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument 
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych, polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce 
publikowaæ swoje oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ KMP 
(office@pulaski.pl). ̄ eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój 
e-mail na stronie www.pulaski.pl. 

 
www.pulaski.pl. 

Strona 6

4/2013 Kazachstan: czas strategicznych decyzji


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6

