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Historia s³awnego na œwiecie szwedzkiego dobrobytu to przede wszystkim ca³y wiek
bezprecedensowego wzrostu gospodarczego z lat 1870-1970. Poœrednio umo¿liwi³ on
hegemoniê Partii Socjaldemokratycznej rozpoczêt¹ w 1932 roku wraz z powstaniem
i realizacj¹ idei tzw. Folkhemmet (dos³ownie „dom narodu”), czyli wszechobecnego
pañstwa opiekuñczego, znanego jednoczeœnie jako szwedzki model. Przyjmuje siê, ¿e
ideologiczne powstanie i praktyczne wcielenie tej swoistej konstrukcji politycznospo³ecznej by³o pewnego rodzaju mostem miêdzy rolnicz¹ przesz³oœci¹ a przemys³ow¹
modernizacj¹ pañstwa szwedzkiego, który pozwoli³ na zachowanie tradycji i narodowych
cech podczas transformacji. Ulokowana miêdzy kapitalizmem a totalitarnym
kolektywizmem komunizmu tzw. trzecia droga wykorzysta³a silny wzrost gospodarczy, by
zorganizowaæ ¿ycie spo³eczne i gospodarcze w zupe³nie nowy sposób.

Barbara Kirejczyk

Barbara Kirejczyk, Research Fellow Fundacji im. Kazimierza Pu³askiego, w swym
najnowszym artykule zastanawia siê nad przysz³oœci¹ szwedzkiego modelu w kontekœcie
zbli¿aj¹cych siê wyborów parlamentarnych w tym pañstwie. „K³opoty gospodarcze
odbijaj¹ siê bezpoœrednio na nastrojach spo³ecznych. Wysokie bezrobocie wœród
szwedzkiej m³odzie¿y, outsourcing coraz wiêkszej czêœci produkcji i us³ug do Azji (nawet
przez sztandarowe szwedzkie firmy jak Volvo) wywo³uj¹ niezadowolenie i strach. Œledz¹c
przedwyborcze debaty trudno przewidzieæ, w któr¹ stronê pójdzie szwedzkie pañstwo, ale
jedno jest pewne – nie ma ju¿ powrotu do tradycyjnego szwedzkiego modelu.”
Gor¹co zachêcam do lektury najnowszego numeru „Komentarza Miêdzynarodowego
Pu³askiego”!
Dominik Jankowski
Redaktor Naczelny „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
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Od pocz¹tku roku ¿ycie polityczne Szwecji zdominowa³a debata przedwyborcza, której
fina³em bêd¹ zaplanowane na 19 wrzeœnia wybory parlamentarne i samorz¹dowe. Wobec
spowolnienia gospodarczego, które uwidoczni³o kryzys budowanego od pocz¹tku XX wieku
tzw. szwedzkiego modelu, kampania przedwyborcza przerodzi³a siê w szersz¹ dyskusjê
o przysz³oœci Szwecji oraz organizacji pañstwa – zarówno w praktycznym, jak i ideowym
wymiarze.
Czerwono-Zieloni i Alians dla Szwecji
Szwedzka scena polityczna dzieli siê na dwa bloki. Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia
Pracy, która rz¹dzi³a krajem praktycznie bez przerwy od 1932 roku, przegra³a wybory cztery
lata temu, ustêpuj¹c miejsca centroprawicowemu Aliansowi dla Szwecji (Alians för Sverige).
Zmiana partii rz¹dz¹cej, jaka nast¹pi³a w 2006 roku, by³a zwieñczeniem nasilaj¹cych siê od
pocz¹tku lat 90. przemian w œwiadomoœci spo³ecznej. Wobec wyzwañ zwi¹zanych
z globalizacj¹, rosn¹c¹ konkurencyjnoœci¹ nowych œwiatowych gospodarek i kryzysem
opiekuñczego modelu pañstwa, prawica przejê³a rz¹dy pod has³em koniecznoœci reform,
obni¿ania podatków i zmniejszania wydatków bud¿etowych. Alians dla Szwecji to blok
zbudowany wokó³ liberalno-konserwatywnej Nowej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej (Nya
Moderaterna), z urzêduj¹cym premierem Fredrikiem Reinfeldtem na czele. I choæ pod
wzglêdem pogl¹dów daleko im jeszcze do brytyjskiej partii konserwatywno-liberalnej, to i tak,
jak na szwedzkie realia, g³osz¹ zdecydowane postulaty.
Wraz z koñcem czteroletnich rz¹dów centroprawicy rodzi siê pytanie, czy w tradycyjnie
socjaldemokratycznej Szwecji mo¿na d¹¿yæ do d³ugookresowej stabilizacji konserwatywnoliberalnych rz¹dów i gospodarki bardziej wolnorynkowej, niezale¿nej od pañstwa?
Spo³eczeñstwo ci¹gle boryka siê z pogorszeniem poziomu ¿ycia i pog³êbiaj¹cym siê kryzysem
to¿samoœciowym, który poœrednio wynika z za³amania siê szwedzkiego modelu. Erozja
podstaw systemu opiekuñczego pañstwa szwedzkiego i kryzys centrolewicowej trzeciej drogi
nastêpowa³y stopniowo, ale s¹ dziœ faktem, wobec którego staj¹ zarówno walcz¹ce
o zwyciêstwo w wyborach partie, jak i wyborcy.
Tegoroczna kampania wyborcza jest pierwsz¹, w której udzia³ bierze zawi¹zana pod koniec
2008 roku zielono-czerwona koalicja opozycyjna (De rödgröna) sk³adaj¹ca siê z Partii
Socjaldemokratycznej, Partii Zielonych i Partii Lewicy. Sukces Aliansu dla Szwecji w 2006 roku
oraz istnienie podobnej zielono-czerwonej koalicji rz¹dowej w Norwegii to dwie najczêœciej
wymieniane przyczyny zawi¹zania tej wspó³pracy. Poprzez zawarcie kompromisów w
wa¿nych kwestiach politycznych oraz stworzenie alternatywy dla koalicji bêd¹cej u w³adzy,
osi¹gniêty ma zostaæ cel nadrzêdny: zbudowanie koalicyjnego rz¹du wiêkszoœciowego.
„Folkemmet”, czyli szwedzki model
Historia s³awnego na œwiecie szwedzkiego dobrobytu to przede wszystkim ca³y wiek
bezprecedensowego wzrostu gospodarczego z lat 1870-1970. Poœrednio umo¿liwi³ on
hegemoniê Partii Socjaldemokratycznej rozpoczêt¹ w 1932 roku wraz z powstaniem
i realizacj¹ idei tzw. Folkhemmet (dos³ownie „dom narodu”), czyli wszechobecnego pañstwa
opiekuñczego, znanego jednoczeœnie jako szwedzki model. Przyjmuje siê, ¿e ideologiczne
powstanie i praktyczne wcielenie tej swoistej konstrukcji polityczno-spo³ecznej by³o pewnego
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rodzaju mostem miêdzy rolnicz¹ przesz³oœci¹ a przemys³ow¹ modernizacj¹ pañstwa
szwedzkiego, który pozwoli³ na zachowanie tradycji i narodowych cech podczas
transformacji. Ulokowana miêdzy kapitalizmem a totalitarnym kolektywizmem komunizmu
tzw. trzecia droga wykorzysta³a silny wzrost gospodarczy, by zorganizowaæ ¿ycie spo³eczne
i gospodarcze w zupe³nie nowy sposób. Lata 30. XX wieku by³y idealnym momentem na
objêcie w³adzy, szwedzka gospodarka by³a zrestrukturyzowana, a kraj wychodzi³ z kryzysu.
Idea „Folkemmet” zbudowana by³a na g³êboko zakorzenionej równoœci, niezale¿noœci
i solidarnoœci szwedzkich ch³opów. Chocia¿ biedni, posiadali oni wyj¹tkow¹ w XIX-wiecznej
Europie pozycjê – byli wolni od pañszczyzny, sami decydowali o sobie i swoich
gospodarstwach, ju¿ od 1860 roku wszyscy mieli równe prawa do uczestnictwa
w zgromadzeniu narodowym. Powsta³a demokratyczna kultura polityczna i zaufanie dla
opiekuñczego rz¹du, który w zamian za podatki zapewnia³ obywatelom niezbêdne
œwiadczenia. Uwarunkowania historyczne oraz wzrost gospodarczy epoki industrializacji,
w po³¹czeniu z liberalizacj¹ handlu i reform¹ podzia³u posiad³oœci ziemskich, stanowi³y
doskona³e podstawy do rozwoju idei „Folkemmet”.
Biedna agrarna Szwecja odchodzi³a do przesz³oœci, a uprzemys³owienie sz³o w parze
z przemianami spo³ecznymi. Urbanizacja, powstanie nowych oœrodków przemys³owych oraz
korporacyjny charakter pracy wp³ywaj¹cy na zmianê stylu ¿ycia pozwoli³y na nowo okreœliæ
porz¹dek spo³eczny i polityczny. Druga wojna œwiatowa by³a dla Szwecji okresem wzrostu
gospodarczego. Przemys³ wolny od zaanga¿owania w dzia³ania wojenne móg³ produkowaæ
broñ na eksport. Umo¿liwi³o to Partii Socjalistycznej realizacjê jednego z najbardziej œmia³ych
postulatów – ca³kowitego zatrudnienia.
Œwietna sytuacja gospodarcza, wzrost dobrobytu i wyrównanie poziomu ¿ycia wszystkich
Szwedów (w ramach Modelu Wyrównanych P³ac) sprawi³y, ¿e partia socjaldemokratyczna
rz¹dzi³a Szwecj¹ nieprzerwanie przez 67 lat, dwukrotnie przekraczaj¹c próg 50% poparcia
podczas wyborów (w 1940 i 1968).
Co z t¹ Szwecj¹?
Postindustrialne lata 60. przynios³y ze sob¹ niepokoj¹ce zmiany. Ekspansywne pañstwo, brak
konkurencji na rynku, rozleniwienie pracowników, spowolnienie produkcji i ci¹gle rosn¹ca
presja podatkowa zapowiada³y koniec bajkowej sytuacji gospodarczej i stawia³y przed rz¹dem
nowe wyzwania. Spo³eczeñstwo zaczê³o buntowaæ siê przeciwko tzw. kulturze „lagom”
(œrednio), odgórnym regulacjom i ograniczeniom wolnoœci wyboru. System opieki spo³ecznej
sta³ siê ogromnym obci¹¿eniem, gdy coraz wiêcej ludzi dochodzi³o do wniosku, ¿e nie op³aca
siê pracowaæ i oddawaæ 60% zarobków pañstwu. W 1993 roku, na fali niezadowolenia, wybory
parlamentarne wygra³a Partia Konserwatywna, premierem zosta³ Carl Bildt. By³ to jednak
niedobry moment na przejêcie w³adzy. Sytuacja gospodarcza zmusi³a premiera do
zwiêkszenia wydatków bud¿etowych, które siêgnê³y 73% PKB – najwy¿szego poziomu
w historii. Paradoksalnie, to w³aœnie niesocjalistyczny rz¹d zosta³ zmuszony do takich dzia³añ.
Wzrost bezrobocia doprowadzi³ do przegranej Bildta w kolejnych wyborach.
Rozwój szwedzkiego modelu by³ mo¿liwy dziêki czynnikom, które dziœ ju¿ nie wystêpuj¹ lub
straci³y na znaczeniu. Etniczna homogenicznoœæ narodu szwedzkiego, silne pañstwo
narodowe, stabilna i pokojowa historia XX wieku oraz rozwój przemys³owego, masowego
systemu produkcji, które wymienia siê jako podstawy szwedzkich przemian, odesz³y ju¿ do
przesz³oœci. Niemal co czwarty obywatel Szwecji jest urodzony poza jej granicami lub jest
dzieckiem imigrantów, pañstwo straci³o ju¿ bezgraniczne zaufanie swych obywateli, kraj
walczy z recesj¹ i stosunkowo wysokim bezrobociem.
K³opoty gospodarcze odbijaj¹ siê bezpoœrednio na nastrojach spo³ecznych. Wysokie
bezrobocie wœród szwedzkiej m³odzie¿y, outsourcing coraz wiêkszej czêœci produkcji i us³ug
do Azji (nawet przez sztandarowe szwedzkie firmy jak Volvo) wywo³uj¹ niezadowolenie
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i strach. Œledz¹c przedwyborcze debaty trudno przewidzieæ, w któr¹ stronê pójdzie szwedzkie
pañstwo, ale jedno jest pewne – nie ma ju¿ powrotu do tradycyjnego szwedzkiego modelu.
Mona Sahlin – pierwsza pani premier?
Tegorocznej kampanii przedwyborczej rumieñców dodaje fakt, ¿e w razie zwyciêstwa
Czerwono-Zielonych pierwszy raz w historii Szwecji premierem mo¿e zostaæ kobieta. Ten
najwy¿szy elekcyjny urz¹d w Królestwie Szwecji piastowany by³ do tej pory wy³¹cznie przez
mê¿czyzn, co dziwi nie tylko samych Szwedów, ale równie¿ ich s¹siadów, u których kobiety od
lat na równi z mê¿czyznami zajmuj¹ najwy¿sze stanowiska. Szefem islandzkiego rz¹du jest
obecnie Johanna Sigurdardottir, w Finlandii urz¹d prezydenta sprawuje Tarja Halonen,
a premiera Mari Kiviniemi. Urzêduj¹ca prezydent Litwy jest Dalia Grybauskaite, a £otwa
mo¿e siê poszczyciæ pierwsz¹ w Europie Œrodkowo-Wschodniej kobiet¹ prezydentem, Vair¹
Vike-Freiberg¹, która cieszy³a siê bardzo szerokim poparciem i by³a g³ow¹ pañstwa przez 8 lat.
Mêska dominacja na stanowisku premiera Szwecji mo¿e zakoñczyæ siê ju¿ w tym roku. Wœród
potencjalnych kandydatów do tego urzêdu znajduje siê Mona Sahlin, przewodnicz¹ca
Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii, która objê³a to stanowisko po wyborczej klêsce
Görana Perssona. Ten wieloletni socjaldemokratyczny lider publicznie zrezygnowa³ ze swego
stanowiska w noc wyborcz¹ w 2006 roku. Wybory nowego przewodnicz¹cego najwiêkszej
w kraju partii nie by³y jednoznaczne – wœród kandydatów wymieniano Monê Sahlin oraz jej
partyjne kole¿anki: Margot Wallström (zorientowana na sprawy europejskie polityk, która
spêdzi³a 11 lat w Komisji Europejskiej), Carin Jämtin czy Ulricê Messing. Mimo ¿e one
równie¿ cieszy³y siê wysokim partyjnym poparciem, wszystkie trzy zrezygnowa³y
z kandydowania i popar³y Sahlin, która w konsekwencji zosta³a jednog³oœnie wybrana na
stanowisko przewodnicz¹cej. W ten sposób sta³a siê zarówno pierwsz¹ kobiet¹ na tym
stanowisku, jak i najsilniejszym politykiem opozycji.
Pani Sahlin posiada rozleg³e doœwiadczenie w polityce. Jak wiêkszoœæ szwedzkich liderów
politycznych, dzia³a³a aktywnie w m³odzie¿owych stowarzyszeniach, by³a
wiceprzewodnicz¹c¹ Szwedzkiego Narodowego Stowarzyszenia Uczniów. W 1982 roku
wybrana zosta³a do szwedzkiego parlamentu i sta³a siê najm³odsz¹, zaledwie 25-letni¹,
deputowan¹ tej kadencji. W swej dotychczasowej karierze obejmowa³a szereg stanowisk
ministerialnych (Minister Pracy czy Minister ds.. Równouprawnienia), a przez 2 lata by³a
wicepremierem. Ten krótki okres na drugim co do wa¿noœci stanowisku w rz¹dze zak³óci³a,
a w konsekwencji doprowadzi³a do jego przerwania, tzw. „Afera Toblerone”. Wywo³a³ j¹
szwedzki dziennik brukowy „Expressen”, dowodz¹c, ¿e Mona Sahlin dokonywa³a regularnie
prywatnych zakupów p³ac¹c s³u¿bow¹ kart¹ kredytow¹. Jako ¿e podobne dziennikarskie
plotki o zatrudnianiu przez ni¹ nielegalnie opiekunki do dziecka, czy niep³aceniu abonamentu
telewizyjnego ju¿ wczeœniej publikowano na ³amach prasy plotkarskiej, reputacja Sahlin
zosta³a powa¿nie zagro¿ona. T³umaczenia, ¿e wydane pieni¹dze zwraca³a póŸniej do
rz¹dowej kasy, ¿e „kupowa³a tylko Toblerone, pieluchy i papierosy” nie pomaga³y. Wybuch³o
spo³eczne oburzenie. Mimo ¿e partyjni koledzy widzieli w niej nastêpczyniê Ingvara
Carlssona, Sahlin wycofa³a siê na parê lat z polityki, a liderem partii zosta³ Göran Persson.
Choæ mo¿na siê doszukiwaæ ró¿nych przyczyn ówczesnej nagonki, a wielu ekspertów
wskazuje na dziennikarskie œledztwa jako narzêdzia politycznej gry, faktem pozostaje, ¿e b³êdy
podatkowe s¹ w Szwecji zawsze surowo oceniane. Na szczêœcie dla samej Sahlin, „Afera
Tablerone” nie przekreœli³a na trwa³e jej szans w szwedzkiej polityce i nie przeszkodzi³a
w objêciu stanowiska przewodnicz¹cej partii po ostatnich wyborach.
Równouprawnienie, walka z dyskryminacj¹ kobiet, mniejszoœci narodowych i seksualnych
oraz dba³oœæ o w³¹czenie wszystkich obywateli w sprawy pañstwa to tematy stale obecne
w wypowiedziach Sahlin. Na ka¿dym kroku podkreœla ona, ¿e to dziêki socjaldemokratom
dyskryminacja kobiet zosta³a otwarcie nazwana i potraktowana jako problem, by ju¿ w latach
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70. zostaæ w³¹czona w spektrum polityki socjaldemokratycznej oraz odzwierciedlona
w konkretnych decyzjach polityki spo³ecznej, rodzinnej, edukacyjnej i gospodarczej
(stworzenie systemu przedszkoli i dziennej opieki nad dzieæmi, w³¹czenie wiêkszej iloœci
kobiet w rynek pracy). Fakt, i¿ sama jest kobiet¹ sprawia, ¿e jej obietnice zyskuj¹ now¹
wiarygodnoœæ i lepiej trafiaj¹ do wyborców. Sahlin umiejêtnie krytykuje rz¹d Reinfeldta i jego
politykê obni¿ania podatków kosztem kobiet, wskazuj¹c na fakt, i¿ tylko 41,9% rz¹du to
kobiety. Odwraca siê te¿ od zagadnieñ podatkowych, przekonuj¹c ¿e nie podatki, ale miejsca
pracy to najwa¿niejsza kwestia.
Jaki nowy model?
Nie ma ju¿ tej równoœci obywateli, solidarnoœci spo³ecznej oraz niepowtarzalnej relacji miêdzy
obywatelami a w³adz¹ lokaln¹ i centraln¹, które doprowadzi³y do sukcesu szwedzkiego
modelu. Sahlin jednak nieprzerwanie odnosi siê do tych cech. Uderzaj¹c w sentymentalne tony
przywo³uje wizjê œwietnej przesz³oœci, przypomina o dumnym pañstwie opiekuñczym
i solidarnoœci spo³ecznej. Nawi¹zuje do wyj¹tkowoœci Szwecji i nazywa j¹
„najnowoczeœniejszym pañstwem na œwiecie”, wyda³a w³aœnie ksi¹¿kê „Szwecja – kraj
mo¿liwoœci”. Jest silnym, dobrym mówc¹, podkreœla swoje d³ugie i wszechstronne
doœwiadczenie w polityce, która jest jej pasj¹. Przekonuje, ¿e nie tylko umie ustawiaæ priorytety
i podejmowaæ trudne decyzje, ale ¿e siê tego nie boi.
O ile jednak wzbudzanie têsknoty za minionym dobrobytem i straszenie spo³eczeñstwem
rosn¹cych przepaœci mo¿e rzeczywiœcie wystarczyæ do zdobycia w³adzy, o tyle nie wyprowadzi
kraju ze stagnacji. Mona Sahlin wydaje siê nie akceptowaæ koñca szwedzkiego modelu i ci¹gle
nawi¹zuje w swej kampanii do tradycyjnych wartoœci partii socjaldemokratycznej, co
pokazuje, ¿e zmiana jej retoryki jest bardzo powierzchowna. Pewnoœæ siebie, kolorowe
ubrania, wyrazista osobowoœæ i polityczna swoboda pani przewodnicz¹cej nie czyni¹
programu socjaldemokratów nowoczeœniejszym, a jedynie nowoczeœniej opakowanym.
Demonta¿ szwedzkiego modelu by³ wymuszony przez okolicznoœci gospodarcze i przejœcie
z epoki industrialnej do postindustrialnej. Partia Umiarkowana przez ostatnie 4 lata swoich
rz¹dów, które przypad³y na bardzo ciê¿ki czas dla wiêkszoœci gospodarek œwiatowych,
konsekwentnie d¹¿y³a do zmiany polityki szwedzkiego pañstwa, zdaj¹c sobie sprawê z faktu,
¿e nie ma ju¿ prostego powrotu do socjaldemokratycznego dobrobytu czasów szwedzkiego
modelu. Tymczasem Mona Sahlin zdaje siê tego nie zauwa¿aæ, a kampania socjaldemokratów
– choæ w zmienionym stylu – proponuje te same co przed laty treœci.
W przededniu wyborów wci¹¿ trudno spekulowaæ, kto bêdzie rz¹dzi³ Szwecj¹. Z jednej strony,
mimo udanych wyst¹pieñ Sahlin, spada poparcie dla Partii Socjaldemokratycznej – w ci¹gu
ostatniego roku straci³a ona w sonda¿ach 10 punktów procentowych. Z drugiej rosn¹
notowania dwóch pozosta³ych partii z bloku, co sprawia ¿e pozycja zielono-czerwonej koalicji
nie s³abnie. Wed³ug instytutu Synovates poparcie dla Aliansu wynosi³o na pocz¹tek wrzeœnia
47,6% wobec 45,8% dla Zielono-Czerwonych. Nie sposób powiedzieæ, czy dwa punkty
procentowe przewagi wystarcz¹ Reinfeldtowi, by zachowaæ urz¹d, czy raczej podzieli los
Bildta. Jednak jedno wydaje siê przes¹dzone – chocia¿ ju¿ wkrótce mo¿emy siê doczekaæ
pierwszej kobiety na stanowisku szwedzkiego premiera, na nowy szwedzki model przyjdzie
jeszcze poczekaæ.
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Nowa (?) szwedzka socjaldemokracja z kobiec¹ twarz¹

Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego
jest niezale¿nym, apolitycznym think-tankiem specjalizuj¹cym siê w polityce zagranicznej,
którego misj¹ jest propagowanie wolnoœci, sprawiedliwoœci i demokracji, oraz wspieranie
dzia³añ maj¹cych na celu umacnianie spo³eczeñstwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi
swoj¹ dzia³alnoœæ zarówno w Polsce jak i za granic¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem
Europy Œrodkowej i Wschodniej jak i Ameryki Pó³nocnej.
Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po
1989 roku. 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 jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji
Pozarz¹dowych www.warsawcongress.pl, Akademii M³odych Dyplomatów
www.akademia.diplomacy.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 otrzyma³ profesor
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, prezydenci Lech Wa³êsa, Aleksander
Kwaœniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa Javier Solana.
Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na
www.pulaski.pl

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego
to pog³êbione analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej,
gospodarki œwiatowej b¹dŸ 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 Redaktorem
Naczelnym p. Dominikiem Jankowskim djankowski@pulaski.pl ¯eby regularnie
otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój e-mail na stronie www.pulaski.pl
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