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Reakcja Unii Europejskiej
na wybory prezydenta Ukrainy w 2010 r.

lutego 2010 r. w Radzie Najwy¿szej Ukrainy odby³a siê oficjalna
ceremonia zaprzysiê¿enia nowego prezydenta Ukrainy – Wiktora
Janukowycza. Objêcie najwy¿szego stanowiska w pañstwie przez osobê,
która ponios³a tak g³oœne fiasko w poprzednich wyborach prezydenckich
i która, wed³ug wielu ekspertów powinna by³a znikn¹æ na zawsze
z ukraiñskiej sceny politycznej, jest przedmiotem wielu dyskusji tak na
Ukrainie, jak i poza jej granicami1.
Wed³ug miêdzynarodowych i ukraiñskich obserwatorów nie stwierdzono nadu¿yæ oraz fa³szerstw podczas wyborów, wiêc tym razem Janukowycz zosta³ wybrany na prezydenta w sposób demokratyczny, uczciwie
pokonuj¹c w drugiej turze swoj¹ rywalkê Juliê Tymoszenko.
Tegoroczne wybory prezydenckie na Ukrainie nie budzi³y tak ¿ywego
zainteresowania wœród pañstw cz³onkowskich UE, jak to mia³o miejsce
w 2004 roku. Wystêpowa³o zauwa¿alne zró¿nicowanie „poziomu” zainteresowania. Niew¹tpliwie z wiêksz¹ uwag¹ obserwowano przebieg wyborów w krajach Europy Wschodniej, które ³¹cz¹ z Ukrain¹ w³asne interesy
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1
Wówczas Wiktora Janukowycza oskar¿ono o sfa³szowanie wyników drugiej tury
wyborów w 2004 r., co zosta³o udowodnione w S¹dzie Najwy¿szym Ukrainy przez
jego oponenta Wiktora Juszczenko. Nie mniej wa¿ny problem stanowi przesz³oœæ,
a raczej m³odoœæ Wiktora Fedorowicza, a mianowicie dwa wyroki s¹dowe z 1967 r.
oraz 1970 r., zgodnie z którymi Janukowycz zosta³ skazany za grabie¿ z u¿yciem przemocy dokonan¹ w zmowie oraz spowodowanie urazów cielesnych w stopniu œrednim.
Jednak w 1978 r. S¹d Doniecki uzna³ Janukowycza niewinnym i wyroki s¹dowe z lat
1967 i 1970 uznano za niewa¿ne z powodu niemo¿noœci udowodnienia zamiaru dokonania przestêpstwa w jego dzia³aniach. Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ
na stronach internetowych m.in. „Íîâèíè Óêðà¿íè proUA.com”, Äæåðåëî â ÌÂÑ:
äîêóìåíòè ïðî ïîãàøåííÿ ñóäèìîñòåé ßíóêîâè÷à ôàëüñèô³êîâàí³, http://ua.proua.com/news/2006/01/27/184039.html; „Óêðà¿íñüêà Ïðàâäà”, Ñóäèìîñò³ ßíóêîâè÷à.
×è áóëà ôàëüñèô³êàö³ÿ ïîñòàíîâ ïðî ¿õ ñêàñóâàííÿ?, http://www.prawda.com.ua/news/2006/7/25/45072.htm.
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narodowe. Z kolei brak szerokiego zainteresowania wœród pozosta³ych
pañstw UE mo¿na wyt³umaczyæ ich obecnym zaanga¿owaniem w rozwi¹zywanie problemów wewnêtrznych UE, takich jak: wdra¿anie Traktatu
lizboñskiego, zwalczanie konsekwencji kryzysu finansowego itp. Równie¿
w kwestii polityki zagranicznej wystêpuj¹ obecnie tematy anga¿uj¹ce
uwagê pañstw cz³onkowskich: perspektywa wst¹pienia do Unii Chorwacji i Macedonii, relacje z Turcj¹, polityka wobec Afganistanu i Iranu.
Dla Unii nie by³o wielkiej ró¿nicy czy wybory wygra Wiktor Janukowycz, czy te¿ ówczesna premier Julia Tymoszenko – najwa¿niejsze, ¿eby
z t¹ osob¹ przysz³a polityczna stabilnoœæ2. Europejscy politycy oczekiwali, i¿ nowe wybory uwolni¹ Ukrainê od ci¹g³ych „stresów”, jakie mia³y
miejsce od czasów pomarañczowej rewolucji. ¯ywe zainteresowanie
„m³od¹ demokracj¹” na Wschodzie w 2004–2005 r. zmieni³o siê w zmêczenie wywo³ane niekoñcz¹cym siê kryzysem politycznym. Brak wspólnego stanowiska wœród ukraiñskiej elity politycznej tak w sprawach
wewnêtrznych, jak i zagranicznych oraz konflikty domowe sprawi³y, i¿
Ukraina sta³a siê niewiarygodnym partnerem w oczach Unii Europejskiej
oraz ca³ego œwiata.
Bardzo wielkie znaczenie dla UE ma ewentualne pozytywne nastawienie nowego prezydenta do Rosji, co w du¿ym stopniu u³atwiæ mog³oby
wspó³pracê na osi Bruksela–Kijów–Moskwa.
Mówi¹c o perspektywie integracji Ukrainy z Uni¹ Europejsk¹ trzeba
przyznaæ, i¿ w obecnych warunkach polityczno-gospodarczych instrumenty Europejskiej Polityki S¹siedztwa i Partnerstwa Wschodniego, na
których bazuje obecnie wspó³praca pomiêdzy Kijowem a Bruksel¹ s¹ adekwatne do stanu faktycznego. Dopiero po spe³nieniu przez Ukrainê kryteriów kopenhaskich bêdzie mo¿na mówiæ o wst¹pieniu do Unii. Okreœliæ
granice czasowe w tym przypadku jest bardzo trudno, lecz tegoroczne wybory prezydenckie pokaza³y krajom UE, i¿ Ukraina pod¹¿a w dobrym, demokratycznym kierunku3.
Na wybory prezydenta Ukrainy przyjecha³o ponad trzy i pó³ tysi¹ca
obserwatorów zagranicznych, w tym delegacja Parlamentu Europejskie2
Ã. Ñí³ãóð-Ãðàáîâñüêà, Âàæëèâî, ùîá ç íàñòóïíèì ïðåçèäåíòîì â Óêðà¿íó
ïðèéøëà ïîë³òè÷íà ñòàá³ëüí³ñòü – í³ìåöüêèé ïîë³òîëîã (wywiad z dyrektorem
Centrum Globalnej Polityki Freie Universität Berlin prof. Klausem Segbersem), „Óêðà¿íñüêå Íàö³îíàëüíå ²íôîðìàö³éíå Àãåíñòâî” [online], 11.01.2010 r. (wejœcie na stronê:
5.02.2010 r.), dostêpny w Internecie: http://www.ukrinform.ua/ukr/order/?id=861993.
3
Ibidem.
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go, OBWE oraz NATO. G³ównym zadaniem dla obserwatorów by³o
sprzyjanie temu, by wybory odby³y siê w sposób sprawiedliwy, wolny
i klarowny. Obserwatorzy byli nastawieni dosyæ optymistycznie i nie spodziewali siê ¿adnych nadu¿yæ, poniewa¿ ju¿ dwa razy wybory4 odby³y siê
z przestrzeganiem zasad demokratycznych5.
Oprócz krótkoterminowych misji obserwatorów zwi¹zanych bezpoœrednio z samym przebiegiem g³osowania na Ukrainie, jeszcze miesi¹c
przed pierwsz¹ tur¹ rozpoczêli swoj¹ pracê eksperci z miêdzynarodowych
organizacji spo³ecznych. Europejska Sieæ Organizacji Monitoruj¹cych
Wybory (ENEMO) w swoim raporcie pozytywnie oceni³a kampanie
kandydatów na najwy¿sze stanowisko w pañstwie, odnotowuj¹c, i¿ odbywa³a siê ona w sposób wolny i pluralistyczny, bez wywierania presji na
wyborców6.
W obserwowaniu wyborów prezydenta Ukrainy wziê³o udzia³ 259
obserwatorów miêdzynarodowej organizacji CIS-EMO z Polski, Niemiec, Francji, Rosji, Bia³orusi, Armenii, Kirgizji, Mo³dowy. W samym
Doniecku, który jest jednym z tak zwanych „trudnych regionów” z punktu
widzenia uczciwej walki politycznej7, zarejestrowano 77 obserwatorów
miêdzynarodowych (stan na 17 stycznia 2010 r.). Wœród nich przewa¿ali
przedstawiciele OBWE, Kirgizji, Armenii, Azerbejd¿anu, Stanów Zjednoczonych i Irlandii8.

4
Wybory do Rady Najwy¿szej Ukrainy mia³y miejsce w marcu 2006 r. oraz we
wrzeœniu 2007 r.
5
Ä. Øêóðêî, ªâðîäåïóòàò ×àðëüç Òåííîê: Àêòèâí³ â³äíîñèíè ì³æ Óêðà¿íîþ ³ ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì áóäóòü ïðîäîâæóâàòèñü ³ ï³ñëÿ ïðåçèäåíòñüêèõ
âèáîð³â (wywiad z cz³onkiem delegacji Parlamentu Europejskiego Charlsem Tennockiem), „Óêðà¿íñüêå Íàö³îíàëüíå ²íôîðìàö³éíå Àãåíñòâî” [online], 15.01.2010 r.
(wejœcie na stronê: 5.02.2010 r.), dostêpny w Internecie: http://www.ukrinform.ua/ukr/order/?id=863292.
6
Èíîñòðàííûå ýêñïåðòû áóäóò íàáëþäàòü çà âûáîðàìè Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû è çà ðóáåæîì, „Åëåêòðîíí³ Â³ñò³” [online], 16.01.2010 (wejœcie na stronê:
7.02.2010 r.), dostêpny w Internecie: http://elvisti.com/node/87673.
7
Prócz Donieckiego do sk³adu „trudnych regionów” wchodz¹ tak¿e obwody Lugañski, Ternopolski, Lwowski oraz Iwano-Frankowski. O. Êðèâåíêî, Ó äåíü ãîëîñóâàííÿ ì³æíàðîäí³ ñïîñòåð³ãà÷³ â³ä CIS-EMO ïëàíóþòü â³äâ³äàòè 5 â³äñîòê³â
âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü, „Óêðà¿íñüêå Íàö³îíàëüíå ²íôîðìàö³éíå Àãåíñòâî” [online],
15.01.2010 r. (wejœcie na stronê: 6.02.2010 r.), dostêpny w Internecie:
http://www.ukrinform.ua/ukr/order/?id=863443.
8
C. Àáóêîâ, Ó Äîíåöüêó íà âèáîðàõ 17 ñ³÷íÿ çàðåºñòðîâàíî 77 ì³æíàðîäíèõ
ñïîñòåð³ãà÷³â, „Óêðà¿íñüêå Íàö³îíàëüíå ²íôîðìàö³éíå Àãåíñòâî” [online],

146

Olena Lugina

SP 3 ’10

W tym czasie, gdy politycy UE starali siê unikaæ w swoich wypowiedziach ocen g³ównych kandydatów na stanowisko prezydenta Ukrainy, europejskie media prowadzi³y ¿yw¹ dyskusjê na ten temat. Na przyk³ad,
niemiecka gazeta „Süddeutsche Zeitung” w jednym ze swoich artyku³ów
porównywa³a Julijê Tymoszenko i Wiktora Janukowycza9. Autor stwierdzi³, i¿ w polityce zagranicznej nie dojdzie do wielkich zmian. Niezale¿nie
od tego, kto obejmie stanowisko prezydenta, Ukraina nadal bêdzie musia³a
balansowaæ miêdzy UE a Rosj¹. Przyczyn¹ tego jest uzale¿nienie Ukrainy
od rosyjskich surowców oraz ma³e zainteresowanie ni¹ ze strony Zachodu.
Jednoczeœnie ma³o przewidywalna jest polityka wewnêtrzna. Ówczesna
premier czêsto nawo³ywa³a do demokratyzacji spo³eczeñstwa, ale jako sojuszniczka Wiktora Juszczenki w czasach „pomarañczowej rewolucji” pokaza³a tak¿e, ¿e jest zdolna do autorytarnego stylu rz¹dzenia. Uwa¿ano j¹ za
perfekcjonistkê, która pragnie mieæ kontrolê nad wszystkimi sferami i elementami swej aktywnoœci. To dotyczy³o tak¿e jej wizerunku w mediach,
wiêc gdyby zosta³a prezydentem, to trudne czasy nast¹pi³yby tak¿e dla nich.
Natomiast Wiktor Janukowycz, na którego korzyœæ sfa³szowano wyniki wyborów 2004 roku, spróbuje siê zrehabilitowaæ w oczach ukraiñskich
obywateli, a tak¿e przedstawiæ siê wspólnocie miêdzynarodowej jako powa¿ny polityk – takie podejœcie, jak uwa¿a „Süddeutsche Zeitung”, mo¿e
byæ szans¹ dla Ukrainy. W przypadku zwyciêstwa w wyborach Janukowycz
ma zamiar poprawiæ relacje z Ukrain¹ Zachodni¹, gdzie wci¹¿ jest uwa¿any
za polityka starego (radzieckiego) typu. Pewne zagro¿enie mo¿e tkwiæ
w próbie powo³ania przez Wiktora Fedorowicza na stanowiska kierownicze
w pañstwie swoich sprzymierzeñców, zw³aszcza, ¿e wielu z nich znanych
jest z niechêtnego stanowiska wobec demokratycznego pañstwa prawa10.
Inna niemiecka gazeta „Spiegel” w artykule o Ukrainie pod tytu³em
Powrót fa³szerza wyborów pisze, i¿ po piêciu latach po wydarzeniach rewolucyjnych, euforii na Ukrainie ju¿ nie ma. „Pomarañczowa rewolucja”
usunê³a pó³autorytarny re¿im Kuczmy, s¹ wolne wybory, pluralistyczne
mass media oraz silna opozycja, ale kadencja Wiktora Juszczenki jedno-

16.01.2010 r. (wejœcie na stronê: 6.02.2010 r.), dostêpny w Internecie:
http://www.ukrinform.ua/ukr/order/?id=863559.
9
Zwischentöne im Zwischenland, „Süddeutsche Zeitung” [online], 11.01.2010
(wejœcie na stronê: 12.02.2010 r.), dostêpny w Internecie: http://archiv.sueddeutsche.apa.at/sueddz/index.php?id=A46529330_OGTPOGWPOPPOOOGSHRPAGOWWOWGRASWTEEP.
10
Ibidem.
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czeœnie pokaza³a jak¹ chaotyczn¹, skomplikowan¹ i brudn¹ mo¿e byæ demokracja11.
Z kolei agencja informacyjna dpa opisuje Tymoszenko jako „¿elazn¹
lady”, kobietê z charakterem oraz proeuropejskiego polityka, a Janukowycza – jako „przeciwnika NATO”, którego w ¿yciu prywatnym uwa¿a
siê za osobê pracowit¹, ale jest te¿ cholerykiem sk³onnym do przemocy fizycznej. Te wybory bêd¹ mia³y wp³yw na mo¿liwe wst¹pienie do NATO
i UE oraz na stosunki z silnym s¹siadem, jakim jest Rosja. Ukraiñcy s¹
rozczarowani przede wszystkim tym, i¿ walka z korupcj¹ nie przynios³a
oczekiwanych rezultatów – uwa¿a³a dpa12.
Brytyjska gazeta „The Financial Times” w redakcyjnym artykule poœwiêconym wyborom na Ukrainie pisa³a, ¿e polityczne fiasko Wiktora
Juszczenko stawia Ukraiñców przed smutnym wyborem w nadchodz¹cych
wyborach prezydenckich. G³ównymi rywalami Juszczenki FT uznaje
Wiktora Janukowycza oraz jego by³¹ sojuszniczkê Julijê Tymoszenko,
która sta³a siê jego najwiêkszym wrogiem. Przy tym autorzy artyku³u
s¹dz¹, ¿e „najbardziej poni¿aj¹cym dla Ukrainy jest to, i¿ Janukowycza,
którego kampania wyborcza w 2004 roku odznaczy³a siê masowymi oszustwami, nie wygnano ze wstydem z ukraiñskiej polityki”. Uda³o mu siê
utrzymaæ dziêki wsparciu wielkiego biznesu oraz cynicznej kulturze politycznej. Wed³ug autorów Tymoszenko mog³aby byæ bardziej atrakcyjnym
wyborem, bior¹c pod uwagê jej „pomarañczowy” mandat zaufania. Niemniej jednak zademonstrowa³a niedopuszczalny oportunizm i ponosi odpowiedzialnoœæ za rozpad „pomarañczowej koalicji” razem z Wiktorem
Juszczenko. Prócz tego ówczesna premier wykaza³a sk³onnoœæ do populistycznego manipulowania gospodark¹, co jeszcze bardziej j¹ destabilizowa³o. Podsumowuj¹c, „The Financial Times” okreœla Tymoszenko jako
antypody stabilnoœci oraz pisze, ¿e Janukowycz, przy wszystkich jego
b³êdach, mo¿e okazaæ siê mniejszym z³em13.
11

B. Bidder, Comeback des Wahlfälschers, „Spiegel Online”, 11.01.2010 (wejœcie na stronê: 12.02.2010 r.), dostêpny w Internecie: http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,670703,00.html.
12
Í³ìåöüê³ ÇÌ²: Òèìîøåíêî – „çàë³çíà ëåä³”, à ßíóêîâè÷ ñõèëüíèé äî íàñèëüñòâà, „Òåëåâ³ç³éíà Ñëóæáà Íîâèí” (ÒÑÍ) [online], 11.01.2010 r. (wejœcie na stronê:
5.02.2010 r.), dostêpny w Internecie: http://tsn.ua/ukrayina/nimetski-zmi-timoshenko-zalizna-ledi-a-yanukovich-shilnii-do-nasilstva.html.
13
Ukraine’s dilemma, „The Financial Times” [online], 10.01.2010 (wejœcie na
stronê: 11.02.2010 r.), dostêpny w Internecie: http://www.ft.com/cms/s/0/b2dd84ee-fe13-11de-9340-00144feab49a.html?nclick_check=1.
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Julia Tymoszenko jest najlepszym wyborem dla Ukrainy w obecnej
chwili – tak¹ opiniê wyrazili redaktorzy opiniotwórczego „The Economist”. Ona (Tymoszenko) jest utalentowanym politykiem, który potrafi
wdra¿aæ niewygodne reformy. ¯aden z kandydatów nie jest idealny, ka¿dy ma swoje wady, ale bior¹c pod uwagê wszystkie czynniki, ona jest
najlepszym wyborem. W sposób bardzo negatywny redaktorzy ocenili
Wiktora Janukowycza, zaznaczaj¹c, i¿ posiada on „bandyck¹ przesz³oœæ”,
w tym dwa wyroki s¹dowe. Nie posiada natomiast wybitnych zdolnoœci
umys³owych, które powinien mieæ skuteczny prezydent14.
Przebieg pierwszej tury wyborów prezydenckich, która mia³a miejsce
17 stycznia 2010 roku, zosta³ pozytywnie oceniony przez zagranicznych
obserwatorów. Komisja Europejska w swoim komunikacie z 18 stycznia
2010 r. odnotowa³a pomyœlne przeprowadzenie pierwszej tury wyborów,
uwzglêdniaj¹c ocenê pierwszej tury dokonan¹ przez Misjê obserwacji
wyborów biura demokratycznych instytucji oraz praw cz³owieka OBWE.
Komisja pochwali³a energiczn¹ kampaniê przedwyborcz¹, która da³a mo¿liwoœæ ka¿demu znalezienia „swojego” kandydata, pokojow¹ atmosferê,
w której odbywa³y siê wybory, oraz wysok¹ aktywnoœæ wyborców. W komunikacie zosta³a wyra¿ona nadzieja, i¿ ukraiñscy liderzy polityczni zrobi¹ wszystko, co jest niezbêdne, aby druga tura odby³a siê w takiej samej
bezkonfliktowej atmosferze, wykorzystuj¹c do tego pozytywne doœwiadczenia pierwszej tury.
Wysoki przedstawiciel UE ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa Baronessa Catherine Ashton w swoim komunikacie dotycz¹cym
sytuacji wyborczej na Ukrainie zaznaczy³a, i¿ bardzo uwa¿nie obserwuje
rozwój wydarzeñ przed drug¹ tur¹ wyborów. Baronessa Ashton bardzo
docenia poszanowanie demokratycznych procesów, które ukraiñski naród
zademonstrowa³ podczas pierwszej tury wyborów w styczniu. Podkreœla
tak¿e du¿¹ rolê kandydatów na stanowisko prezydenta w zabezpieczeniu
warunków, aby podczas drugiej tury naród ukraiñski móg³ znowu wyraziæ
swoj¹ wolê w sposób wolny i demokratyczny15.

14

An orange and two lemons. Whoever ends up leading Ukraine needs encouragement from the European Union, „The Economist” [online], 21.01.2010 r. (wejœcie na
stronê: 11.02.2010 r.), dostêpny w Internecie: http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=15330469.
15
Çàÿâà Êåòð³í Åøòîí, Âèñîêîãî ïðåäñòàâíèêà ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ³ç
çàêîðäîííèõ ñïðàâ òà áåçïåêîâî¿ ïîë³òèêè òà Â³öå-ïðåçèäåíòà ªâðîïåéñüêî¿
Êîì³ñ³¿, ç ïðèâîäó ïåðåäâèáîð÷î¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³, „Ïðåäñòàâíèöòâî ªâðî-
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Druga tura wyborów prezydenckich 7 lutego 2010 roku przynios³a
zwyciêstwo Wiktorowi Janukowyczowi, który uzyska³ 48,95% g³osów,
w tym czasie gdy jego rywalka Julija Tymoszenko otrzyma³a tylko
45,47%16.
Dzieñ po drugiej turze pojawi³o siê du¿o informacji w europejskiej
prasie poœwiêconych wynikom wyborów na Ukrainie. Francuski lewicowy dziennik „Liberation” napisa³ wprost, ¿e to „Rosja jest wielkim zwyciêzc¹ wyborów prezydenckich na Ukrainie”. Wed³ug tej gazety Ukraina
„odwróci³a siê od tradycji Pomarañczowej Rewolucji”, co jest z pewnoœci¹ powodem satysfakcji na Kremlu. Jest to – jak pisze „Liberation”
– „koniec pewnej epoki”17.
W³oska prasa przyjê³a wyniki wyborów prezydenckich na Ukrainie
z rozczarowaniem. Wielu komentatorów uwa¿a, i¿ wybory wygra³ rosyjski Premier W³adimir Putin18.
Przekonane jest o tym „Corriere della Sera”. Mediolañski dziennik
wprost napisa³, ¿e jedyn¹ osob¹, która skorzysta na zwyciêstwie Wiktora
Janukowycza, jest „niejaki W³adimir Putin”. A to dlatego, wyjaœnia dziennikarz gazety Franco Venturini, ¿e po raz pierwszy od upadku muru berliñskiego „Kreml odzyskuje zaprzyjaŸnione ziemie na Zachodzie”. Do tej
pory, dodaje publicysta, to Zachód posuwa³ siê na Wschód. Putinowi zale¿a³o na tym, by Ukraina nie wesz³a do NATO i Janukowycz mu to zagwarantuje, podkreœla „Corriere”19.

ïåéñüêîãî Ñîþçó â Óêðà¿í³” [online], 5.02.2010 r. (wejœcie na stronê: 7.02.2010 r.),
dostêpny w Internecie: http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/
all_news/news/2010/05_02_2010_1_uk.htm.
16
ÖÈÊ Óêðàèíû îôèöèàëüíî îáúÿâèë î ïîáåäå ßíóêîâè÷à íà âûáîðàõ, „ÐÈÀÍÎÂÎÑÒÈ” [online], 14.02.2010 r. (wejœcie na stronê: 15.02.2010 r.), dostêpny w Internecie: http://www.rian.ru/politics/20100214/209159130.html.
17
H. Despic-Popovic, La revanche de l’homo sovieticus Ianoukovitch, „Liberation” [online], 9.02.2010 r. (wejœcie na stronê: 11.02.2010 r.), dostêpny w Internecie:
http://www.liberation.fr/monde/0101618157-la-revanche-de-l-homo-sovieticus-ianoukovitch.
18
Europejska prasa o wynikach wyborów na Ukrainie, psz.pl [online], 8.02.2010 r.
(wejœcie na stronê: 9.02.2010 r.), dostêpny w Internecie: http://www.psz.pl/tekst-27542/Europejska-prasa-o-wynikach-wyborow-na-Ukrainie.
19
F. Venturini, Ucraina: vince Yanukovich, ma Timoshenko accusa brogli, „Corriere della Sera” [online], 8.02.2010 r. (wejœcie na stronê: 9.02.2010 r.), dostêpny
w Internecie: http://www.corriere.it/esteri/10_febbraio_08/ucraina-vittoria-yanukovich_cc731c84-147a-11df-95c9-00144f02aabe.shtml.
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Nie czekaj¹c na oficjalne wyniki Centralnej Komisji Wyborczej gratulacje nowemu prezydentowi Ukrainy z³o¿y³o wiele g³ów pañstw z ca³ego
œwiata. Jednym z pierwszych by³ prezydent Lech Kaczyñski. Prezydent
RP zapewni³ ukraiñskiego kolegê, i¿ Polacy pozostan¹ adwokatami Ukrainy w Unii Europejskiej i bêd¹ okazywali szerokie wsparcie w kwestiach
euroatlantyckich. Lech Kaczyñski zaprosi³ Wiktora Janukowycza do wizyty w Polsce, aby jak najprêdzej omówiæ kwestie dotycz¹ce wspó³pracy
dwustronnej20.
Przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej José Manuel Barroso sk³adaj¹c
gratulacje z powodu wybrania Wiktora Fedorowicza na stanowisko prezydenta Ukrainy zaznaczy³, i¿ podczas kampanii wyborczej, jak i w dniach
wyborów Unia Europejska jeszcze raz by³a œwiadkiem wiernoœci wartoœciom demokratycznym oraz woli w kontynuacji reform, które zademonstrowa³ naród Ukrainy. Barroso podkreœli³, i¿ wybory odby³y siê zgodnie
z miêdzynarodowymi standardami. W swoim liœcie przewodnicz¹cy zapewni³ prezydenta tak¿e o tym, i¿ UE bêdzie nadal okazywa³a Ukrainie
wsparcie polityczne, ekonomiczne, finansowe oraz techniczne tak na
poziomie dwustronnym, jak i za pomoc¹ Partnerstwa Wschodniego. Jednoczeœnie podkreœli³, i¿ UE w pe³ni popiera pog³êbienie procesu politycznego stowarzyszenia oraz integracji gospodarczej miêdzy UE i Ukrain¹,
wyrazem tego jest wola szybszego zakoñczenia negocjacji nad Umow¹
Stowarzyszenia miêdzy UE i Ukrain¹21.
W swoich gratulacjach dla Wiktora Janukowycza przewodnicz¹cy
Rady Europejskiej Herman Van Rompuy równie¿ zaznaczy³ fakt, i¿ wybory
przeprowadzono wed³ug standardów miêdzynarodowych z przestrzeganiem zasad demokratycznych. Przewodnicz¹cy podkreœli³ pog³êbienie
wspó³pracy miêdzy Ukrain¹ a UE w ci¹gu ostatnich piêciu lat oraz wyrazi³
wiarê w to, i¿ pod kierownictwem Janukowycza wspólne relacje bêd¹
szybko siê rozwija³y i negocjacje nad now¹ Umow¹ Stowarzyszeniow¹
w najbli¿szym czasie zostan¹ pomyœlnie zakoñczone. H. Rompuy do gra-

20
Êà÷èíñêèé æäåò ßíóêîâè÷à â ãîñòè. È êàê ìîæíî ñêîðåå, „foRum” [online], 25.02.2010 r. (wejœcie na stronê: 25.02.2010 r.), dostêpny w Internecie:
http://for-ua.com/politics/2010/02/25/174535.html.
21
Ïðåçèäåíò ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ Æîçå Ìàíóåë Áàððîçó ïðèâ³òàâ Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à ³ç îáðàííÿì íà ïîñàäó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, „Ïðåäñòàâíèöòâî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó â Óêðà¿í³” [online], 12.02.2010 r. (wejœcie na stronê: 15.02.2010 r.),
dostêpny w Internecie: http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/
news/2010/2010_02_12_2_uk.htm.
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tulacji do³¹czy³ tak¿e zaproszenie dla nowego prezydenta Ukrainy do
z³o¿enia wizyty w Brukseli – im szybciej tym lepiej22.
Na osobn¹ uwagê zas³uguje zaprzysiê¿enie nowego prezydenta Ukrainy, które mia³o miejsce 25 lutego 2010 roku. W porównaniu do inauguracji Wiktora Juszczenki w 2005 roku ceremonia Janukowycza nie by³a tak
porywaj¹ca. Wziê³o w niej udzia³ 51 delegacji zagranicznych oraz prezydenci oœmiu pañstw. Rosja by³a reprezentowana przez przewodnicz¹cego
Dumy Pañstwowej Borisa Gryz³owa, Uniê Europejsk¹ reprezentowali
przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, wysoki przedstawiciel UE ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa Baronessa
Catherine Ashton oraz przewodnicz¹cy Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy Mevlut Cavusoglu.
Jak podkreœlali ukraiñscy dziennikarze, opisuj¹c zaprzysiê¿enie prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, w tym dniu ukraiñskie spo³eczeñstwo
jakby zignorowa³o to jak¿e wa¿ne wydarzenie w historii ukraiñskiego
pañstwa. Ulice Kijowa by³y puste, tylko przy Radzie Najwy¿szej sta³o
kilkunastu emerytów, którzy przyszli wspieraæ nowego prezydenta, ale
t³umów, które mo¿na by³o obserwowaæ pod Centraln¹ Komisj¹ Wyborcz¹ przy og³oszeniu wyników pierwszej tury wyborów, nie by³o.
W Radzie Najwy¿szej podczas zaprzysiê¿enia nie byli obecni pierwszy
prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk oraz ostatni – Wiktor Juszczenko.
Po³owa Parlamentu by³a pusta, poniewa¿ deputowani frakcji Bloku Julii
Tymoszenko oraz Sojuszu Narodowego Nasza Ukraina nie przyszli na tê
ceremoniê.
Stosunek ukraiñskich dziennikarzy do nowo wybranego prezydenta
mo¿na okreœliæ jako specyficzny. Z pewnoœci¹ Wiktor Janukowycz nie
jest politykiem lubianym przez czwart¹ w³adzê. Na pierwszy plan w artyku³ach opisuj¹cych zaprzysiê¿enie wyeksponowano takie momenty jak:
samowolnie zamykaj¹ce siê przed Janukowyczem drzwi do Rady Najwy¿szej czy chowanie przez niego dowodu prezydenta do kieszeni, zamiast
zostawienie go w odpowiednim miejscu. Podczas œpiewania hymnu narodowego przez Wiktora Fedorowicza przygl¹dano mu siê wyj¹tkowo uwa¿-

Ïðåçèäåíò ªâðîïåéñüêî¿ Ðàäè Ãåðìàí Âàí Ðîìïåé ïðèâ³òàâ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ç îáðàííÿì íà ïîñàäó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, „Ïðåäñòàâíèöòâî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó â Óêðà¿í³” [online], 12.02.2010 r. (wejœcie na stronê: 15.02.2010 r.),
dostêpny w Internecie: http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/
news/2010/2010_02_12_uk.htm.
22
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nie, próbuj¹c wywnioskowaæ czy zna on s³owa hymnu, czy tylko udaje,
¿e zna23.
Po z³o¿eniu przysiêgi prezydent Wiktor Janukowycz wyg³osi³ inauguracyjne orêdzie, w którym przedstawi³ wizjê polityki wewnêtrznej i zagranicznej Ukrainy. W sprawach wewn¹trzpañstwowych Janukowycz za
pierwszorzêdne cele uzna³ przywrócenie Ukrainie politycznej stabilnoœci,
zwalczanie skutków kryzysu finansowego, walkê z korupcj¹ i zapocz¹tkowanie klarownych relacji miêdzy w³adz¹ a biznesem. Poprawê politycznej sytuacji na Ukrainie Wiktor Fedorowicz widzia³ w odnowieniu
systemu skutecznego zarz¹dzania pañstwem. Kluczow¹ rolê w tym procesie powinna odgrywaæ Rada Najwy¿sza, która wed³ug prezydenta jest
miejscem dla dyskusji24. W polityce zagranicznej Ukraina mia³a powróciæ
do wielowektorowoœci, o czym œwiadczy³y nastêpuj¹ce tezy z wyst¹pienia: „…Bêd¹c mostem miêdzy Wschodem i Zachodem, integraln¹ czêœci¹
Europy oraz by³ego ZSRR jednoczeœnie, Ukraina wybierze tak¹ zagraniczn¹ strategiê, która pozwoli naszemu pañstwu uzyskaæ maksymalny
rezultat z rozwoju równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji z Federacj¹ Rosyjsk¹, Uni¹ Europejsk¹, Stanami Zjednoczonymi oraz innymi
pañstwami, które oddzia³ywaj¹ na rozwój sytuacji w œwiecie…”25. Ogólnie wyst¹pienie Wiktora Janukowycza mo¿na scharakteryzowaæ jako
przeciêtne, rytualne przemówienie urzêdnika wysokiej rangi, a nie orêdzie,
w którym prezydent przedstawia wizjê rozwoju pañstwa na najbli¿sze piêæ
lat. Brakowa³o w nim g³êbi, rozmachu, nawi¹zania do narodowych symboli i wartoœci26.
Mimo ¿e dojœcie do w³adzy Wiktora Janukowycza wi¹¿e siê z wprowadzeniem w polityce zagranicznej Ukrainy wielowektorowoœci, która to
wystêpowa³a ju¿ za czasów Leonida Kuczmy, Unia Europejska liczy na
nowy impuls w dwustronnych relacjach miêdzy Bruksel¹ a Kijowem.
23
M. Ì³ùåíêî, Íàðîä ïðî³ãíîðóâàâ ³íàâãóðàö³þ ßíóêîâè÷à?, „²íôîðìàö³éíå
Àãåíñòâî ÓÍ²ÀÍ” [online], 25.02.2010 r. (wejœcie na stronê: 25.02.2010 r.), dostêpny w Internecie: http://www.unian.net/ukr/news/news-364704.html.
24
Mówi¹c te s³owa, nowy ukraiñski prezydent „da³ klapsa” Borysowi Gryz³owi,
autorowi sformu³owania „Pañstwowa Duma Rosji – nie miejsce dla dyskusji”.
25
Pe³ny tekst wyst¹pienia inauguracyjnego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza w jêzyku ukraiñskim jest dostêpny na stronie internetowej niezale¿nego
informacyjno-analitycznego wydawnictwa ÓÐÀ – ²íôîðì: http://ura-inform.com/politics/2010/02/25/rech.
26
B. Äèìîâ (äèðåêòîð Öåíòðó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ òåõíîëîã³é „Ôîðóì”)
â M. Ì³ùåíêî, op. cit.
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Œwiadectwem nadziei UE jest przyjêcie 25 lutego 2010 roku przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie, w której m.in.
zosta³a wyraŸnie potwierdzona mo¿liwoœæ ubiegania siê o cz³onkostwo
w UE. W punkcie B rezolucja stwierdza: „maj¹c na uwadze, ¿e Ukraina,
bêd¹c pañstwem europejskim, mo¿e ubiegaæ siê na mocy art. 49 Traktatu
o Unii Europejskiej o cz³onkostwo w UE, jak wszystkie pañstwa europejskie kieruj¹ce siê zasadami wolnoœci, demokracji, poszanowania praw
cz³owieka i praw podstawowych, a tak¿e zasadami pañstwa prawa”. Prócz
tego za pomoc¹ tego dokumentu Parlament Europejski zwraca siê do
Rady UE o przekazanie Komisji Europejskiej upowa¿nienia na wypracowanie mapy drogowej zniesienia wiz podró¿nych dla Ukrainy27.
Przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek po ceremonii
zaprzysiê¿enia prezydenta Ukrainy w wywiadzie dla Radio Swoboda skomentowa³ niektóre tezy orêdzia Wiktora Janukowycza. Na temat tego, i¿
Ukraina mo¿e byæ mostem miêdzy Europ¹ a Rosj¹, Jerzy Buzek wyrazi³
opiniê, ¿e taka lokalizacja – miêdzy dwoma wielkim s¹siadami – jest bardzo korzystna. Ukraina mo¿e mieæ dobre relacje z Rosj¹, co jest niezbêdne, jak i z Uni¹. Dziêki swojej pozycji Kijów tak¿e móg³by pomóc
zbudowaæ dobre relacje Brukseli z Moskw¹. Na pytanie czego Unia Europejska oczekuje od Ukrainy oraz jakie s¹ perspektywy, przewodnicz¹cy
PE przypomnia³ o koniecznoœci dokonania przez Ukrainê reform, maj¹cych na celu jej przybli¿enie do standardów UE, jednoczeœnie podkreœli³
skomplikowanie tego procesu. Wielkie znaczenie, wed³ug Jerzego Buzka,
ma pierwsza wizyta nowego prezydenta w Brukseli. Ten gest ze strony
Janukowycza pokazuje Unii Europejskiej, ¿e ona nadal zajmuje wa¿ne
miejsce w polityce zagranicznej Ukrainy. Przewodnicz¹cy spodziewa siê,
i¿ z Janukowyczem na Ukrainie nadejdzie stabilizacja sytuacji politycznej, co z kolei umo¿liwi pog³êbienie wspó³pracy UE z Ukrain¹28.
Ju¿ w pierwszym tygodniu swojego urzêdowania nowy prezydent
Ukrainy odby³ dwie wizyty zagraniczne, 1 marca do Brukseli oraz 5 mar-

27
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie sytuacji
na Ukrainie, Parlament Europejski [online], 25.02.2010 r. (wejœcie na stronê:
26.02.2010 r.), dostêpny w Internecie: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0035&language=PL&ring=B7-2010-0127.
28
ªâðîñîþç ÷åêàº â³ä Óêðà¿íè ñòàá³ëüíîñò³ ³ ðåôîðì (wywiad z przewodnicz¹cym Parlamentu Unii Europejskiej Jerzy Buzkiem), „Ðàä³î Ñâîáîäà” [online],
25.02.2010 r. (wejœcie na stronê: 26.02.2010 r.), dostêpny w Internecie: http://www.radiosvoboda.org/content/article/1968369.html.
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ca do Moskwy. Wizyty te wskazuj¹ na g³ówne kierunki ukraiñskiej polityki zagranicznej.
W Brukseli Janukowycz spotka³ siê z przywódcami UE, m.in. z przewodnicz¹cym Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuyem, przewodnicz¹cym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem, przewodnicz¹cym
Komisji Europejskiej José Barroso oraz wysok¹ przedstawiciel UE ds.
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa Catherine Ashton. Natomiast spotkanie z przedstawicielami Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego nie
zosta³o w³¹czone do planu wizyty ukraiñskiego prezydenta.
Podczas spotkania z Wiktorem Janukowyczem José Barroso podkreœli³, i¿ „Integracja Europejska jest przysz³oœci¹ Ukrainy”, przy czym tak
ukraiñska, jak i unijna strona „integracjê” rozpatrywali jako pog³êbienie
wspó³pracy gospodarczej, m.in. tworzenie strefy wolnego handlu, jednoczeœnie unikaj¹c mówienia wprost o perspektywie cz³onkostwa Ukrainy
w UE29.
W celu poprawienia sytuacji gospodarczej Ukrainie zalecano wznowienie wspó³pracy z Miêdzynarodowym Funduszem Walutowym, która
umo¿liwi UE udzielenie finansowej pomocy stronie ukraiñskiej w wysokoœci pó³ miliarda euro30. Jako wsparcie dla Ukraiñców w rozmowach
z MFW ze strony krajów UE Barroso i Janukowycz ustalili, i¿ do Kijowa
zostanie wys³ana grupa unijnych ekspertów, którzy oceni¹ dzia³ania antykryzysowe oraz udziel¹ rady stosownie dalszych kroków na drodze ku stabilizacji gospodarczej31.
Drugim krokiem, który powinny dokonaæ w³adze ukraiñskie, jest modernizacja i restrukturyzacja sektora gazowego. Przyjêcie przez Radê Najwy¿sz¹ gazowego ustawodawstwa zgodnie z europejskim acquis pozwoli
Ukrainie sfinalizowaæ swoje dostosowanie siê do Traktatu Wspólnoty
Energetycznej32. Po dokonaniu tych zmian Ukraina stanie siê bardziej
29
T. Bielecki, Janukowycz w Brukseli: Integracja europejska naszym priorytetem,
„Gazeta Wyborcza” [online], 1.03.2010 r. (wejœcie na stronê: 2.03.2010 r.), dostêpny
w Internecie: http://wyborcza.pl/1,86758,7615146,Janukowycz_w_Brukseli__Integracja_europejska_naszym.html.
30
J. M. D. Barroso, Statement following the meeting with the President of Ukraine
Viktor Yanukovych, „Joint Press Point, Europe. Gateway to the European Union” [online], 1.03.2010 r. (wejœcie na stronê: 2.03.2010 r.), dostêpny w Internecie: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.doreference=SPEECH/10/50&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en.
31
T. Bielecki, op. cit.
32
J. M. D. Barroso, op. cit.
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wiarygodnym partnerem w oczach pañstw UE w takich kwestiach jak
m.in. tranzyt rosyjskiego gazu, skutkiem czego bêdzie mo¿na siê spodziewaæ przyci¹gniêcia na Ukrainê du¿ych inwestycji.
Jednym z g³ównych tematów spotkania w Brukseli by³a Umowa Stowarzyszeniowa. Przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej okreœli³ tê Umowê
jako tak¹, która zabezpiecza najbardziej dalekosiê¿ne ramy wspó³pracy
miêdzy Ukrain¹ a Uni¹ Europejsk¹ pozwalaj¹c na utworzenie w przysz³oœci g³êbokiej i wszechstronnej strefy wolnego handlu. Barroso i Janukowycz wyrazili nadziejê, i¿ negocjacje nad now¹ Umow¹ zostan¹
zakoñczone „wkrótce” – najdalej w przeci¹gu roku. Niezwykle wa¿n¹
kwesti¹ dla strony ukraiñskiej jest wprowadzenie ruchu bezwizowego
miêdzy Ukrain¹ a UE. Ukraina znios³a obowi¹zek wizowy dla obywateli
UE jeszcze wiosn¹ 2005 roku. Dokonanie takiego samego kroku w stosunku do Ukrainy budzi wiele dyskusji wœród pañstw Starej Unii. Najbardziej niechêtni dla ruchu bezwizowego z Ukrain¹ s¹ Niemcy uwa¿aj¹c, i¿
otworzy to granice UE dla ukraiñskiej przestêpczoœci zorganizowanej.
Polska próbuje przekonywaæ, i¿ Ukraina nie jest „groŸniejsza” od pañstw
Ba³kanów Zachodnich, dla których UE znios³a nie tak dawno obowi¹zek
wizowy33.
Podczas spotkania prezydenta Ukrainy z przewodnicz¹cym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem zosta³a poruszona kwestia nadania
przez poprzedniego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenko Stepanowi
Banderze tytu³u Bohatera Ukrainy34. Parlament Europejski spodziewa³
siê, i¿ nowy prezydent Ukrainy anuluje uchwa³ê Wiktora Juszczenki. Zosta³o to podkreœlone w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie35. Wiktor Janukowycz obieca³,
i¿ ta kwestia wkrótce zostanie przedyskutowana.
Wizytê nowego prezydenta Ukrainy w Brukseli mo¿na by³o rozpatrywaæ tak¿e jako próbê prze³amania panuj¹cego na Zachodzie wizerunku
Janukowycza jako polityka prorosyjskiego36. Warto zaznaczyæ, i¿ Wiktor
33

T. Bielecki, op. cit.
Wiktor Juszczenko specjalnym dekretem nada³ tytu³ Bohatera Ukrainy Przywódcy
Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów Stepanowi Banderze 22 stycznia 2010 roku.
35
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie sytuacji
na Ukrainie, op. cit.
36
S. Matuszak, Janukowycz balansuje miêdzy Bruksel¹ a Moskw¹, „Tydzieñ na
Wschodzie” [online], numer 10 (128), 10.03.2010 r. [wejœcie na stronê: 10.03.2010 r.],
dostêpny w Internecie: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2010-03-10/janukowycz-balansuje-miedzy-bruksela-a-moskwa.
34
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Fedorowicz zaprezentowa³ siê jako osoba przede wszystkim pragmatyczna, która w pe³ni rozumie jakie problemy i wyzwania stoj¹ przed Ukrain¹
dzisiaj oraz jako polityk, który jest gotów podj¹æ dzia³ania na rzecz stabilizacji sytuacji w pañstwie oraz przeprowadziæ niezbêdne dla Ukrainy
reformy. Nowy prezydent zdaje sobie sprawê z tego, i¿ w obecnych warunkach szybka integracja Ukrainy z UE jest niemo¿liwa, co zosta³o
z ulg¹ przyjête w Brukseli.
Zwyciêstwo w wyborach przeprowadzonych zgodnie ze standardami
demokratycznymi oraz udana pierwsza oficjalna wizyta w Brukseli sprawi³y, i¿ Wiktor Janukowycz jest postrzegany obecnie przez Uniê Europejsk¹ ju¿ nie jako odpowiedzialny za fa³szerstwo wyborów w 2004 r.
oraz kremlowski pionek na ukraiñskiej szachownicy politycznej, lecz jako
pragmatyczny i wiarygodny polityk, zdolny przywróciæ Ukrainie stabilnoœæ tak gospodarcz¹, jak i polityczn¹, która jest tak po¿¹dana przez
Wspólnoty Europejskie.
Dla Ukrainy rok 2010 dobiega koñca pod znakiem dwuwektorowoœci
w relacjach miêdzynarodowych. Ukraiñska polityka zagraniczna podczas
kadencji W. Janukowycza, jak prognozowano wczeœniej, charakteryzuje
siê balansowaniem pomiêdzy Rosj¹ a Uni¹ Europejsk¹, co z kolei nie stoi
na przeszkodzie w dokonaniu postêpów w ustabilizowaniu (zw³aszcza
w przypadku Rosji) oraz rozwoju relacji z obu partnerami.
W relacjach z Uni¹ Ukraina dokona³a szeregu kroków, które utwierdzi³y zachodniego s¹siada w podjêciu przez ukraiñski rz¹d dzia³añ na
rzecz ustabilizowania sytuacji gospodarczej i politycznej oraz dokonania
reform maj¹cych na celu przybli¿enie Ukrainy do standardów Unii Europejskiej. Do g³ównych wydarzeñ, które mia³y wp³yw na rozwój relacji
unijno-ukraiñskich w 2010 r., mo¿na zaliczyæ powo³anie 11 marca rz¹du
koalicyjnego pod przewodnictwem Myko³y Azarowa w sk³adzie Partii
Regionów, Komunistycznej Partii Ukrainy oraz Bloku Litwina, który
przyczyni³ siê do stabilizacji sytuacji politycznej37; powrót Ukrainy
w kwietniu 2010 r. na miêdzynarodowe rynki finansowe38; przyjêcie
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w Internecie: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2010-04-21/
ukraina-powraca-na-miedzynarodowe-rynki-finansowe.
37

SP 3 ’10 Reakcja Unii Europejskiej na wybory prezydenta Ukrainy...

157

w maju 2010 r. przez Radê Najwy¿sz¹ ustawy o przeprowadzeniu æwiczeñ NATO Sea Breeze39 czy udzia³ Ukrainy w nieformalnym szczycie
Partnerstwa Wschodniego w Sopocie 24 maja 2010 roku40. Równie¿ przyjêcie przez rz¹d M. Azarowa „Planu najwa¿niejszych dzia³añ odnoœnie
integracji europejskiej na 2010 r.”, który zawiera wykaz rozwi¹zañ prawnych, pozwalaj¹cych na wdra¿anie reform, maj¹cych znaczenie strategiczne dla zbli¿enia Ukrainy z UE41 oraz przyjêcie 2 czerwca 2010 r. przez
komitet prezydencki programu reform ekonomicznych i socjalnych42,
a tak¿e przyjêcie 3 czerwca 2010 r. przez Radê Najwy¿sz¹ ustawy „O zasadach polityki wewnêtrznej i zagranicznej”, która jednak mieœci punkt
o tym, i¿ Ukraina jest pañstwem pozablokowym, co powoduje rezygnacjê
Ukrainy z cz³onkostwa w NATO43. Wa¿nym elementem by³o równie¿ posiedzenie 15 czerwca 2010 r. Rady Wspó³pracy Ukraina–UE, na którym
zosta³y poruszone kwestie porozumienia w sprawie strefy wolnego handlu i liberalizacji re¿imu wizowego44 oraz podjêcie przez MWF na pocz¹tku lipca decyzji o udzieleniu Ukrainie nowego kredytu stand by
w wysokoœci 15,1 mld USD45. Wielkie znaczenie mia³o tak¿e przyjêcie
39
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16 lipca 2010 r. przez W. Janukowicza ustawy maj¹cej na celu liberalizacjê
ukraiñskiego rynku gazu46 oraz podpisanie memorandum pomiêdzy
rz¹dem i Bankiem Centralnym Ukrainy a MWF, które ma doprowadziæ
do poprawy sytuacji gospodarczej na Ukrainie47. Z³o¿enie przez W. Janukowicza wizyty w Brukseli 13 wrzeœnia by³o prób¹ prze³amania d³ugotrwa³ego impasu w negocjacjach Ukrainy z UE odnoœnie Umowy
Stowarzyszeniowej48. W dniu 24 wrzeœnia 2010 r. w Skopje zosta³ podpisany przez ministra energetyki J. Bojka protokó³ o przyst¹pieniu Ukrainy
do europejskiej Wspólnoty Energetycznej, który to zobowi¹zuje Ukrainê
do stosowania rozwi¹zañ prawnych i instytucjonalnych obowi¹zuj¹cych
w UE49, a w dniu 13 paŸdziernika 2010 r. Ukraina i UE zawar³y memorandum o porozumieniu w sprawie Kompleksowego Programu Rozwoju
Instytucjonalnego (CIB), którego celem jest reforma ukraiñskiej administracji centralnej50.
Chocia¿ przeobra¿enia na Ukrainie, zainicjowane przez ekipê nowego
Prezydenta, nie zawsze by³y zgodne z oczekiwaniami UE51, relacje ukraiñ-
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sko-unijne po prezydenckich wyborach w styczniu–lutym 2010 r. zyska³y
nowe znaczenie, a mianowicie cechuj¹ siê pragmatyzmem i przywróceniem zaufania do Ukrainy, jako wiarygodnego partnera w miêdzynarodowych stosunkach dwu- i wielostronnych.
Poznañ, listopad 2010 r.
Summary
The paper presents the attitude of the EU to the Presidential elections in Ukraine
which took place this year. It discusses the statements of leading EU politicians related
to Brussels–Kiev relations at the time, the impact of the elections on the further development of cooperation between the EU and Ukraine, as well as the activities of the European Parliament intended to support the pro-European policy of Ukraine, headed by
the recently elected President Viktor Yanukovich. The paper also presents articles that
reported the campaign and its results published in the main European newspapers, such
as „Süddeutsche Zeitung”, „Spiegel”, „The Economist”, „The Financial Times”, „Liberation”, „Corriere della Sera” and others, which exerted a significant influence on
shaping EU public opinion on presidential elections in Ukraine. The author pays particular attention to the analysis of the first visit of the new Ukrainian President, Viktor
Yanukowich, to Brussels. It resulted in the key priorities of the EU-Ukrainian cooperation under the new political circumstances being established.
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