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Streszczenie 

Choć ubiegłoroczne rewolucje w Afryce Północnej zastały Europę w chwili kryzysu, to 

początkowa reakcja Europejczyków była godna pochwały: bystrze uplasowali się oni po 

„właściwej stronie historii”, wybaczono im współpracę z dawnymi autokratami w przeszłości, 

a pod kierownictwem Brukseli doszli do porozumienia w sprawie wspólnej polityki. 

Osiemnaście miesięcy później powodów do zadowolenia jest znacznie mniej. W samej 

Afryce Północnej ubiegłoroczna radykalna fala zmian demokratycznych zamieniła się w 

leniwe wody i bezładne pływy. Tymczasem unijna koncentracja na Europejskiej Polityce 

Sąsiedztwa jako głównym mechanizmie jej reakcji (z istotnym wyjątkiem interwencji 

wojskowej w Libii) coraz bardziej wygląda na działanie przejściowe przed podjęciem 

normalnej polityki. 

Konsolidacja reform demokratycznych w Afryce Północnej w ogromnym stopniu leży w 

interesie Europy. Jeśli w tym regionie - przez długi czas postrzeganym jako zagrożenie – 

zakorzeni się bardziej otwarty i dynamiczny model społeczeństwa, Afryka Północna będzie 

mogła zaoferować Europejczykom nowe szanse gospodarcze i znaczące możliwości 

strategiczne rozwiązania odwiecznych problemów migracji i radykalizacji, dążenia do 

rozstrzygania problemów na poziomie regionalnym, zwiększenia wpływów europejskich na 

całym Bliskim Wschodzie oraz zbudowania zdrowszych stosunków z szerzej pojętym 

światem islamskim i arabskim. Bezpośredni rezultat leży w przeważającej mierze w rękach 

Afryki Północnej. Jednak Europa dysponuje atutami i wpływami, które może wykorzystać w 

tej sytuacji, pod warunkiem, że Bruksela i faktycznie liczące się w tej sprawie kraje 

członkowskie (w pewnym stopniu Niemcy, ale przede wszystkim Włochy i Hiszpania, a 

ponad wszystko Francja) będą działać razem. 

Z drugiej strony, jeśli Europa nie zdoła wypracować bardziej konkretnej i prawdziwie 

zbiorowej strategii, wzajemne rozczarowanie po obu stronach Morza Śródziemnego wydaje 

się bardziej niż prawdopodobne. Istnieje ryzyko powrotu do starych zwyczajów, gdzie 



Bruksela prawi kazania o demokracji i prawach człowieka, państwa unijne realizują swoje 

własne krótkoterminowe interesy narodowe, kraje północnoafrykańskie odnotowują i 

wykorzystują hipokryzję, a autorytet i wpływy Europy zanikają. Sytuacja jest bardzo delikatna 

i Europejczycy powinni odpowiedzieć na nią zwiększając swoje zaangażowanie, a nie 

wracać do utartych schematów. Nawet jeśli uwzględnimy ograniczenia płynące z obecnych 

problemów gospodarczych w Europie, nadal może ona wiele zrobić, by zapewnić, że nie 

zaprzepaści historycznej szansy. 

 

18 miesięcy później 

W 2011 r. wydawało się, że fali demokratyzacji, która przetaczała się przez świat arabski, 

nikt już nie zatrzyma. W 2012 r. wygląda to już inaczej. Rewolucja w Syrii stała się krwawą 

wojną domową. Manewry „tymczasowych” władz wojskowych w Egipcie podkreśliły fakt, że 

obalenie autokratycznego reżimu może być jedynie pierwszym krokiem do jego wymazania. 

W Libii, pomimo udanych krajowych wyborów do nowego zgromadzenia narodowego, 

władza nadal spoczywa w rękach silnie uzbrojonych partyzanckich grup regionalnych. Nawet 

w Tunezji, gdzie przejście do demokracji wydawało się postępować najbardziej płynnie, 

narodowa jedność i euforia zniknęły pod nawałem polaryzacji i rozczarowań. Skala wyzwań 

porewolucyjnych – osiągnięcie narodowego konsensusu politycznego, stworzenie miejsc 

pracy i wzrostu gospodarczego, przywrócenie prawa i porządku – jest onieśmielająca. 

Nic zatem dziwnego, że coraz więcej jest wątpliwości, czy pozostałe dwie autokracje (w 

Algierii i w Maroku) są uczciwe w swoich zobowiązań reformatorskich, czy też może grają na 

zwłokę, chcąc najpierw zobaczyć jak potoczą się wydarzenia w innych krajach. 

Także podejście Europy się zmieniło. Będące początkiem zmian powstania wywołały głęboki 

szok, nie tylko dlatego, że były nieoczekiwane, ale również dlatego, że zmiotły faustowski 

pakt, który od dawna stanowił prawdziwą podstawę polityki europejskiej wobec drugiego 

brzegu Morza Śródziemnego, tzn. ciche europejskie wsparcie dla autokracji w zamian za ich 

współpracę przy trzymaniu na dystans ich rojnej ludności i kłopotliwej religii. Doprowadziło to 

do zadziwiająco nieznacznych stosunków w basenie Morza Śródziemnego: nawet 

uwzględniając pokaźny import ropy i gazu z Libii i Algierii, na wszystkie kraje 

północnoafrykańskie przypadało mniej niż 4 procent zewnętrznych obrotów handlowych UE. 

Z wyjątkiem Włoch, Francji i Hiszpanii, do niedawna jedynie kilka krajów europejskich miało 

jakiekolwiek znaczące stosunki z Afryką Północną. Europa dosłownie przeoczyła ten region, 

koncentrując się na obszarach poza nim: szeroko pojętym Bliskim Wschodzie i Afryce 

Subsaharyjskiej. 

A zatem niespodziewanie u drzwi Europy pojawiła się pustka w polityce, do wypełnienia 

której żadne z poszczególnych państw unijnych – a już w najmniejszym stopniu tych, które 

były blisko związane ze starymi reżimami – się nie paliło. Zatem na pole wkroczyła Bruksela, 



przedstawiając ramy polityki, w których kraje członkowskie mogły działać jednomyślnie. 

Kluczowe elementy podsumowano w sloganach „więcej za więcej” (zasada, zgodnie z którą 

– w przyszłości i w odróżnieniu od pozorowanej „warunkowości” w przeszłości – wsparcie ze 

strony Europy zależałoby od prawdziwych postępów demokracji) oraz „3M” (money, markets, 

mobility – pieniądze, rynki, mobilność) – trzy główne sposoby, na które – jak proponowano – 

Europa mogłaby wyciągnąć pomocną dłoń. Wydawało się, że z pomocą aktywnej dyplomacji 

indywidualnej (Catherine Ashton, Štefan Füle, Bernardino León) władze w krajach Afryki 

Północnej (z wyjątkiem „niekontaktowych” wojskowych w Kairze) przekonały się o dobrych 

intencjach UE i jej potencjalnej wartości jako zewnętrznego uwierzytelnienia ich wysiłków 

reformatorskich. 

A jednak, podobnie jak wygasł rewolucyjny optymizm po drugiej stronie Morza 

Śródziemnego, tak i w Europie początkowy impuls, by wesprzeć dzielnych rewolucjonistów, 

został przyhamowany przez inne kwestie. Fakt, że zwycięzcami w nowych wyborach w całej 

Afryce Północnej byli przeważnie nie atrakcyjni, młodzi, laiccy liberałowie, którzy 

przewodniczyli demonstracjom, lecz „faceci z brodami”, nie poprawił sytuacji. Na dodatek 

Europejczycy są coraz bardziej zajęci swoimi własnymi, pogłębiającymi się problemami 

ekonomicznymi: bezrobocie wśród młodzieży w Tunezji może sięgać 30 procent, ale w 

Hiszpanii sięgnęło 50 procent. Potrzeba europejskiego “planu Marshalla” dla Afryki 

Północnej, o której początkowo mówiono, była od początku jedynie myśleniem życzeniowym: 

dodatkowe sumy, które Europejczycy byli w praktyce gotowi poświęcić, w miliardach 

niewychodzących poza jedną cyfrę, stanowią mile widzianą, lecz marginalną pomoc dla 

borykających się gospodarek północnoafrykańskich. Także rządy krajów europejskich nie są 

skłonne do otwarcia drzwi dla północnoafrykańskich imigrantów (czy warzyw i owoców), żeby 

mogli oni przyjechać i „kraść europejskie miejsca pracy”. Krótko mówiąc, 3M zaczyna 

wyglądać bardziej jak obietnica, niż wybawienie. 

Bruksela nie jest pępkiem świata. Utemperowane nastroje w stolicach europejskich państw 

basenu Morza Śródziemnego i jednoczesna gotowość do działania pod wodzą Brukseli 

również zanikają. Dla „wielkiej trójki” (Włochy, Francja i Hiszpania) rzecz idzie o istotne 

interesy narodowe w zakresie handlu, inwestycji i energetyki. To w tych krajach zamieszkują 

największe społeczności imigrantów z Afryki Północnej i rządy niepokoją się radykalizacją i 

terroryzmem. A mają do dyspozycji atuty – więzi historyczne, kulturowe i językowe, a także 

wojskowe,– których Bruksela nie posiada. Kraje te mogą zahamować wszelkie unijne 

dążenia do umożliwienia większego dostępu do Europy, czy to dla ludzi, czy towarów z 

Afryki Północnej. 

W szczególności rola Francji jest tu decydująca. Jej pomoc dwustronna wykracza poza 

wszystko, co oferuje Europejska Polityka Sąsiedztwa. Jej inwestycje w Maroku są 

dwukrotnie wyższe niż łączne inwestycje wszystkich pozostałych krajów europejskich. Za 



rządów poprzedniego prezydenta Francja przewodziła interwencji w Libii, za obecnego 

prezydenta dąży do pojednania z Algierią. Na dodatek brak stabilizacji w rejonie Sahelu jest 

dla Francji poważnym powodem do troski, co kusi ją – w szczególności przy braku 

skutecznych działań ze strony Brukseli – do stosowania własnej polityki. 

Najbliższy rok, dwa rozstrzygną, czy fala demokratyzacji w Afryce Północnej będzie 

postępować, czy też się cofnie. Zatem Europa pilnie musi zwiększyć swoje zaangażowanie. 

Nie tylko dlatego, że tak wypada, ale dlatego, że powodzenie „arabskiej wiosny” leży w 

najgłębszym długoterminowym interesie Europy, zarówno pod względem gospodarczym, jak 

i strategicznym. Pieniędzy nie ma za dużo, a ludzie odczuwający skutki recesji w 

nieunikniony sposób są w nastrojach defensywnych. Jednak istnieje cały szereg rzeczy, 

które Europejczycy – razem i oddzielnie – mogą robić znacząco lepiej, a z których wiele 

wymaga uznania, że Europejska Polityka Sąsiedztwa nie jest jedyną, a nawet nie jest 

najważniejszą dostępną opcją. Jeśli Bruksela ma zamiar nadal przewodzić Europie w tej 

sprawie, będzie musiała się nauczyć, jak ściślej zaangażować kluczowe państwa 

członkowskie. 

 

Co Europa może zrobić lepiej? 

 

Reakcja Brukseli na arabskie powstania opisana była ramami Europejskiej Polityki 

Sąsiedztwa, która stanowi zbiór podejść i technik stosowanych wobec 16 krajów 

sąsiadujących z UE: prowadząc łuk, od Białorusi przez Azerbejdżan i Jordan, po Maroko na 

zachodzie. Kluczową częścią pierwszej reakcji UE na powstania arabskie było zwiększenie 

budżetu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na lata 2011-2013 z 6,7 mld EUR do 6,9 mld EUR. 

Polityka ta powstała w kontekście szerokiego rozszerzenia Unii w 2004 r., a jej celem jest 

osiągnięcie stopniowej, lecz całościowej transformacji krajów, wobec których jest stosowana, 

co obejmuje nie tylko samą demokrację, ale całe europejski system działania (w tym, z 

biegiem czasu, pełną acquis unijnych przepisów prawa). Można by dyskutować, czy ma to 

sens w przypadku takich „europejskich” sąsiadów, jak Ukraina, która w przyszłości może 

dążyć do członkostwa w UE. Dla krajów północnoafrykańskich, które postrzegają siebie 

raczej jako część szerszego świata arabskiego, muzułmańskiego i afrykańskiego, aniżeli 

obrzeża Europy, to nie ma sensu. 

W rezultacie Bruksela prowadzi politykę, która miele zbyt wolno i za mało. Postawiła ona 

raczej na program technokratyczny, niż na odpowiedź na polityczne trzęsienie ziemi, gdzie 

gra idzie o ogromne możliwości strategiczne. W ten sposób zaabsorbowanie dostrajaniem 

poziomów pomocy finansowej w świetle postępów szczegółowych „planów działania” 

przesłoniło tak ważkie kwestie, jak sposób wykorzystania egipskiego zapotrzebowania na 

pomoc makroekonomiczną w celu wywarcia wpływu na rozwój polityczny kraju, czy 



prawdziwość przejścia Maroka w stronę demokracji. Proponuje się „głębokie i 

wszechstronne” porozumienia o wolnym handlu tak, jakby kraje północnoafrykańskie 

potrzebowały mozolnej i przewlekłej odnowy gospodarczej w celu dostosowania ich do 

ewentualnego przyłączenia się do wspólnego rynku UE, a nie pilnych, krótkoterminowych 

usprawnień ich zdolności do eksportu do Unii. Ponadto, ponieważ w ramach Europejskiej 

Polityki Sąsiedztwa każdy z 16 krajów postrzegany jest jako indywidualny „klient”, polityka ta 

jest z istotną stratą dla ważnej potrzeby rozwijania współpracy na poziomie regionu. 

Europejska Polityka Sąsiedztwa jest instrumentem Komisji Europejskiej, a zatem koncentruje 

się na narzędziach Komisji, które zasadniczo są narzędziami ekonomicznymi. W ten sposób 

niedoszacowuje ona sposobów, w jakie Europa mogłaby udzielić „arabskiej wiośnie” w 

Afryce Północnej wsparcia dyplomatycznego i politycznego oraz wsparcia w zakresie 

bezpieczeństwa – sposobów, które byłyby również skuteczniejsze w osadzaniu wpływów 

europejskich i promowaniu integracji regionalnej. Jednym z najbardziej zachęcających do tej 

pory wydarzeń w popowstaniowej Afryce Północnej był zryw starań w dyplomacji 

dwustronnej i regionalnej, w znacznej części wynikający z troski o lokalne bezpieczeństwo. 

Wtórne skutki wydarzeń w Libii zdestabilizowały rejon Sahelu i zmotywowały niektóre kraje 

na południowym brzegu Morza Śródziemnego do podjęcia rozmów o współpracy w 

dziedzinie bezpieczeństwa, w tym również z niektórymi państwami członkowskimi UE. A 

jednak europejska Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony pozostaje w znacznej mierze 

niewykorzystana. Oczywiście, Bruksela ma niewielkie własne zasoby w dziedzinie 

dyplomacji, polityki czy bezpieczeństwa, a zatem musi dokooptować państwa członkowskie. 

Ale sięgnięcie po źródła wewnątrz Europy jest ważne samo w sobie, gdyż państwa 

członkowskie coraz głośniej narzekają, że nieznane im są plany Brukseli co do Afryki 

Północnej, i rozważają przywrócenie podejść na poziomie krajowym. 

W idealnym układzie Europa sięgnęłaby wzrokiem poza swoje wewnętrzne zmartwienia, 

dostrzegła historyczną, lecz delikatną możliwość ukształtowania Afryki Północnej na sposób 

bliższy europejskim wartościom i interesom i wypracowała zdecydowanie hojniejszą i 

ambitniejszą odpowiedź na rewolucje w Afryce Północnej. Ale dopóki kryzys euro nie 

zostanie opanowany i wzrost gospodarczy nie wróci do Europy, to się po prostu nie zdarzy. 

Zatem Europa powinna zwiększyć swoje zaangażowanie na inne sposoby. W szczególności, 

powinna zrobić co następuje: 

 

Zastąpienie „warunkowości” prawdziwymi strategiami politycznymi 

Zasada „więcej za więcej” może być wzorowa, lecz nie stanowi skutecznej strategii 

politycznej. Oferowana marchewka jest zbyt chuda, by rzeczywiście zachęcić do „dobrego 

zachowania”. Proces oceny będzie przedmiotem gry oraz/lub oburzenia, a formalna 



warunkowość nie jest właściwym sposobem traktowania różnic między społeczeństwem 

europejskim a konserwatywnym społeczeństwem muzułmańskim. 

Bruksela i państwa członkowskie powinny przyjąć bardziej strategiczne stanowisko, 

koncentrując się w mniejszym stopniu na postępach w realizacji szczegółowych „planów 

działania” w zakresie reform, a bardziej na kryterium powszechnej legitymizacji. Muszą także 

dojść do wspólnej polityki w odniesieniu do poszczególnych krajów, by wesprzeć postęp 

demokracji, biorąc jednocześnie pod uwagę lokalne realia i różne interesy i wpływy państw 

członkowskich UE w poszczególnych krajach Afryki Północnej. To, czego potrzeba, to 

uzupełnienie ograniczonych narzędzi będących do dyspozycji Brukseli innymi instrumentami 

– politycznymi, dyplomatycznymi i wojskowymi, a także ekonomicznymi – znajdującymi się w 

rękach państw członkowskich, oraz działanie na rzecz ich spójnego zastosowania w 

kluczowych punktach. 

Będzie to wymagać od Brukseli większych starań w celu zrozumienia priorytetów kluczowych 

państw członkowskich (w szczególności Francji, Hiszpanii i Włoch) i przekonania tych 

państw do aktywnego wspierania uzgodnionych strategii. Jednakowo, zamiast zrzucać na 

instytucje unijne poradzenie sobie z tym problemem polityki sąsiedzkiej UE, państwa 

członkowskie powinny być bardziej aktywne w formułowaniu polityki zbiorowej, żądając 

więcej od tych instytucji, a jednocześnie wyrażając bardziej otwarcie swoje priorytety 

narodowe. 

 

Promowanie współpracy na poziomie regionu 

Autokraci preferują społeczeństwa odosobnione, a Bruksela w przeszłości pobłażała im 

traktując państwa północnoafrykańskie jako indywidualnych klientów. Kraje tego regionu były 

w znacznej mierze odizolowane od siebie, a wzajemne obroty handlowe i inna wymiana były 

minimalne. Jednakże współpraca na poziomie regionu jest kluczem do wzrostu oraz 

demokratyzacji gospodarczej i politycznej. Wspólne elementy troski o bezpieczeństwo już 

spowodowały nowe dialogi w regionie. Europa powinna wspierać te działania poprzez:  

 wspieranie starań o wskrzeszenie Arabskiej Unii Maghrebu, którym przewodzi 

Tunezja, poprzez zaoferowanie doradztwa i możliwości współpracy instytucjonalnej z 

UE (w idealnym układzie angażując w to również Egipt), 

 przesunięcie ciężaru pomocy UE z programów skierowanych na poszczególne kraje 

na projekty, które promują współpracę na poziomie regionu, 

 promowanie znaczących projektów integracyjnych takich, jak rozwój energii 

słonecznej – sytuacja, na której skorzystają oba brzegi Morza Śródziemnego; ten 

projekt jest obecnie w zawieszeniu na czas rozważania przez Komisję Europejską 

bardziej realistycznych warunków ramowych, 



 przemyślenie niewłaściwego „głębokiego i wszechstronnego” podejścia do stosunków 

handlowych, oferując w zamian możliwość unii celnej w celu stymulacji handlu w 

regionie, jak i po obu stronach Morza Śródziemnego, 

 dążenie do mediacji w sporze o Saharę Zachodnią (a przynajmniej znalezienie 

sposobu na usunięcie tej blokady w celu poprawy stosunków między Algierią a 

Marokiem). 

 

Włączenie się do spraw bezpieczeństwa 

Niestabilność Sahelu martwi wszystkie rządy północnoafrykańskie, a także Francję. Zatem 

UE ma ogromną i w znacznym stopniu zaniedbaną możliwość zaoferowania praktycznego 

wsparcia, jednocześnie umacniając wpływy europejskie, za pomocą Wspólnej Polityki 

Bezpieczeństwa i Obrony. Zaufanie zbudowane poprzez współpracę przy zwalczaniu 

bezprawia w rejonie Sahary i Sahelu mogłoby prowadzić do poważnej korzyści w postaci 

europejskiego zaangażowania w reformę sektora bezpieczeństwa. Aby nadać temu bieg, 

Catherine Ashton powinna wyznaczyć trzygwiazdkowego oficera jako jej Specjalnego 

Przedstawiciela w Afryce Północnej ds. Bezpieczeństwa, którego zadaniem byłaby 

współpraca z 5+5 (istniejące forum krajów z zachodniego basenu Morza Śródziemnego, 

północnych i południowych) w celu opracowania ambitnego programu pomocy dla regionu w 

zakresie bezpieczeństwa. Każda z pięciu placówek UE w stolicach Afryki Północnej powinna 

zostać uzupełniona o attaché ds. obrony i bezpieczeństwa. Należałoby również wybadać, 

jaka jest opinia prezydenta Egiptu Mohammeda Morsiego w przedmiocie ewentualnego 

przywrócenia unijnej misji pomocy granicznej na przejściu w Rafah w Synaju, między Gazą a 

Egiptem. 

 

Prowadzenie działań dyplomatycznych 

W celu wykorzystania zbiorowej wagi istotne jest zamknięcie luki między sposobem, w jaki 

Bruksela prezentuje się Afryce Północnej – jako duża organizacja NGO, której delegacje 

działają głównie jako kierownicy projektów rozwojowych, a profilem poszczególnych krajów 

członkowskich jako tradycyjnych mocarstw. Bruksela i państwa członkowskie powinny 

działać razem, by traktować państwa Afryki Północnej raczej jako partnerów, niż klientów, 

zachęcając je do zaangażowania się w rozwiązywanie problemów regionalnych. UE powinna 

również współpracować bliżej z pozostałymi zewnętrznymi aktorami. Powinno to obejmować: 

• wzmocnienie delegacji unijnych o oficerów politycznych, przesuwając własne zasoby 

Brukseli lub korzystając z pomocy państw członkowskich, oraz dodając pomoc 

państw członkowskich w inny sposób, np. poprzez wspólne raportowanie, 



• włączenie się we wszystkie działania Egiptu od konfliktu izraelsko-palestyńskiego po 

basen Nilu, 

• wzmocnienie dialogu z państwami Zatoki, z Turcją (przekonując, że istnieje wspólny 

cel w ekonomicznej demokratyzacji) oraz ze Stanami Zjednoczonymi (badając 

możliwość wspólnych działań na rzecz mediacji w sporze o Saharę Północną). 

Większość tych zaleceń skierowana jest w równym stopniu do państw członkowskich (a w 

szczególności Francji, Włoch i Hiszpanii), jak i do Brukseli. Bruksela zareaguje pod 

naciskiem głównych interesariuszy. Natomiast, jeśli państwa te wzruszą ramionami i wrócą 

do samodzielnego realizowania krótkoterminowych interesów narodowych, polityka unijna 

wpadnie w te same tory nieistotności, co w przeszłości. Czas jest istotny. Sytuacja w Afryce 

Północnej jest delikatna i może łatwo wrócić do przeszłego układu. UE z powodzeniem 

odbudowała wiarygodność w pewnym stopniu, zarówno w oczach regionu, jak i państw 

unijnych, ale istnieje ryzyko jej utracenia na obu poziomach. A istniejąca możliwość jest zbyt 

ważna, by ją zmarnować przez brak wystarczających starań i poczucia presji czasu.  

 


