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Od dziesi cioleci demokracja i sprawiedliwo  spo eczna stanowi  przedmiot 
dyskusji w kr gach akademickich, a tak e cel wi kszo ci spo ecze stw. Niezmien-
nie pozostaj  te  jedn  z centralnych kwestii obecnych w ró nych dyskursach o sto-
sunkach mi dzynarodowych oraz polityce wewn trznej, zw aszcza po zako czeniu 
zimnej wojny. Spo ecze stwa si  zmieniaj , w rezultacie czego ewoluuj  równie  
teoretyczne ramy, w których dyskutowane s  zagadnienia demokracji i sprawied-
liwo ci spo ecznej. Nie jest moim zamiarem analizowanie w tym miejscu wspó -
czesnych teorii odnoszonych do demokracji, jako e po wi ca im si  wiele uwa-
gi na innych forach. Przedstawi  tu raczej opinie prezentowane w latach ostatnich 
w Wietnamie na ten temat w dyskusjach toczonych na amach prasy oraz w innych 
publikacjach. Kwesti  najbardziej interesuj c  s  formy zachodzenia procesów de-
mokratyzacji w pa stwie rz dzonym przez parti  komunistyczn . 

W kontek cie procesów politycznych wspó czesnego wiata zagadnienie demo-
kratyzacji w pa stwie rz dzonym przez parti  komunistyczn  bywa ledwo wzmian-
kowane. Natomiast ja chcia bym wykaza , e przemiany demokratyczne s  tam 
mo liwe, je li istniej  zarówno czynniki wewn trzne, jak i zewn trzne wystarcza-
j co silne, by stymulowa  jej rozwój. Obejmuj  one m.in. zmian  politycznego na-
stawienia liderów partii komunistycznej, pojawianie si  takich si  spo ecznych, jak: 
bardziej otwarte media, organizacje pozarz dowe, zaanga owane grupy spo ecz-
ne, a tak e wp yw integracji gospodarczej i globalizacji. Podejmuj  równie  pró-
b  wskazania na niektóre z ogranicze  demokracji w Wietnamie. Podsumowuj c, 
stwierdzam, e demokratyzacja w Wietnamie jest, moim zdaniem, mo liwa, cho-
cia  obecnie jej wprowadzanie jest w znacznej mierze jeszcze procesem odgórnym. 



W Wietnamie demokracja nie jest koncepcj  now . W swojej Proklamacji nie-
podleg o ci z 2 wrze nia 1945 r. [Prezydent] Ho Chi Minh zacytowa  Deklara-
cj  niepodleg o ci Thomasa Jeffersona i skrytykowa  francuski rz d za brutalno  
w sprawowaniu w adzy oraz negowanie wolno ci i demokracji w swojej kolonii1. 
Decyzja o przeprowadzeniu pierwszych w dziejach Wietnamu wyborów powszech-
nych, zaledwie cztery miesi ce po narodzinach Demokratycznej Republiki Wiet-
namu, wydawa a si  wskazywa , e ówczesny rz d tymczasowy sprawowa  b -
dzie rz dy demokratyczne. 

Ju  sama nazwa nowo powsta ego niepodleg ego pa stwa wiadczy a o syste-
mie politycznym opartym na powi zaniu zasad demokratycznych i republika skich. 
Ho Chi Minh by  pierwszym liderem, który stworzy  podstawy do zaprowadzenia 
demokracji w Wietnamie. Zde niowa  on demokracj  w prosty sposób: demokra-
cja oznacza rz dy ludu. Swoje idee zawar  w Konstytucji z 1946 r., której artyku  1 
stwierdza, e ca a w adza nale y do ludu Wietnamu, bez wzgl du na pochodzenie, 
p e , status spo eczny czy wyznanie religijne. W tym sensie wszystkie organy w a-
dzy oraz ca a w adza spoczywaj  w r kach ludu2. Od momentu powstania niepod-
leg ego Wietnamu przyjmowano wi c w teorii takie koncepcje demokracji, które 
nie ró ni y si  znacz co od wspó czesnego rozumienia tego terminu. W praktyce 
wietnamscy politycy ledzili uwa nie debaty tocz ce si  w wiecie o problemie 
demokracji i wyci gali z nich pewne wnioski: 

 � Lud jest traktowany jako ród o i podmiot w adzy pa stwowej.
 � Wszystkie w adze oraz cia a rz dowe powinny by  wy aniane oraz usuwa-

ne w drodze wolnych i sprawiedliwych wyborów przez tajne g osowanie.
 � Instytucje polityczne oraz samo pa stwo musz  opiera  si  na ustawach oraz 

sprawowa  rz dy prawa. 
 � Trójpodzia  w adz powinien by  podstawow  zasad , a kumulowanie wp y-

wów przez jakiejkolwiek organ powinno by  wykluczone; w adza powinna 
by  natomiast podzielona mi dzy ró ne podmioty oraz zdecentralizowana. 

 � Pa stwo powinno sprawowa  sw  w adz  w sposób otwarty i transparentny.
 � Pa stwo musi wspó pracowa  ze spo ecze stwem obywatelskim, by u atwi  

obywatelom udzia  w funkcjonowaniu pa stwa, a tak e kontrol  oraz kry-
tyk  dzia a  prowadzonych przez pa stwo.

 � Lud powinien posiada  wolny dost p do informacji i mediów masowych. 

1 Ho Chi Minh, Selected Works, Vol. 4, Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia, Hanoi 1995, s. 1�4.
2 Ibidem, s. 698.



 � Mniejszo  powinna podporz dkowywa  si  decyzjom wi kszo ci, chocia  
jednocze nie wi kszo  powinna szanowa  i chroni  prawa mniejszo ci. 

Niektórzy autorzy wietnamscy utrzymuj , e w istocie demokracja � w szero-
kim sensie � sprowadza si  do uformowania gospodarki rynkowej, konstytucyjne-
go porz dku politycznego w pa stwie i spo ecze stwa obywatelskiego3.

W dzisiejszym Wietnamie koncepcje demokracji zazwyczaj zawieraj  trzy ele-
menty sk adowe. Po pierwsze, demokracja oznacza posiadanie przez obywateli 
praw gospodarczych, na które sk adaj  si : (a) zak adanie instytucji oraz przedsi -
biorstw gospodarczych i oddanie gospodarki pod kontrol  obywateli, by s u y a 
ona ich prawnie usankcjonowanym potrzebom i interesom; (b) ustanowienie go-
spodarczych mechanizmów, w których wszyscy pracownicy mog  posiada  pra-
wo do w asno ci i zarz dzania w ró nych formach, na przyk ad pracownicy mog  
nabywa  akcje przedsi biorstw; (c) ochrona i wsparcie dla inicjatyw pracowników 
oraz ich udzia  w tworzeniu biznes planów i w dzia alno ci  rmy; (d) promocja go-
spodarki rynkowej dla zapewnienia równej konkurencji oraz korzy ci konsumen-
tom. Krótko mówi c, pierwszy element stanowi kompozycj  prawie wszystkich 
czynników gospodarki rynkowej, gdzie wyst puje prywatna w asno  nierucho-
mo ci i przedsi biorstw, funkcjonuj  wolny handel i inwestycje zarówno w wy-
miarze krajowym, jak i zagranicznym. 

Po drugie, demokracja oznacza posiadanie przez obywateli praw politycznych, 
które obejmuj  wolno   zyczn  i osobiste bezpiecze stwo, ochron  przed tortu-
rami, prawn  reprezentacj  w ka dym miejscu, równo  wobec prawa, wolno  
my li i wypowiadania si , wolno  zrzeszania si , wolno  religii i wyznania oraz 
udzia  w sprawowaniu w adzy. Obecnie prawa polityczne obywateli przejawiaj  
si  w nast puj cych formach: (a) prawa do posiadania prawdziwie demokratycz-
nego pa stwa, którego w adze s  wy aniane w g osowaniu powszechnym, a samo 
pa stwo s u y obywatelom do zapewnienia ich usankcjonowanych praw; (b) roz-
szerzania praw obywateli do uczestnictwa w dzia aniach pa stwa, przy czym oby-
watele maj  prawo dyskutowania wszystkich kwestii dotycz cych bezpo rednio 
ich dóbr; zakres, w jakim obywatele uczestnicz  w procesie politycznym i spo-
ecznym oraz efektywno  takiego uczestnictwa okre la poziom demokracji; (c) 

posiadania przedstawicieli ludu wybieranych w prawdziwie demokratyczny spo-
sób, co oznacza zwi kszanie zakresu w adzy ludu oraz determinuje, w jaki sposób 
obywatele mog  dokonywa  swoich wyborów. 

Po trzecie, demokracja oznacza panowanie ludu w spo ecze stwie obywatel-
skim, co obejmuje szeroki zakres praw, takich jak: zakaz wszelkiej dyskrymina-

3 Dau Xuan Luan and Nguyen Minh Tuan (red.), Dan Chu Va Thiet Che Dan Chu O Viet Nam 
[Demokracja i instytucje demokratyczne w Wietnamie], Nha Xuat Ban Quan Doi Nhan Dan, Ha-
noi 2006, s. 72�73.



cji, prawo do wolno ci osobistej i bezpiecze stwa, równ  ochron  przez prawo, 
humanitarne traktowanie w przypadku aresztowania, równo  w zwi zku ma e -
skim, prawo do zatrudnienia oraz równo  warunków pracy, a tak e prawo do edu-
kacji4. W pewnym sensie pokazuje to, na ile ludzie s  równo traktowani wobec 
prawa. Nale y zaznaczy , i  coraz wi ksz  uwag  zwraca si  na kwestie zwi za-
ne z p ci . Pozycja kobiet w wietnamskim spo ecze stwie uleg a istotnej zmianie. 
Na przyk ad reprezentacja kobiet w obecnym Zgromadzeniu Narodowym wynosi 
25,76% i jest jedn  z najwy szych w Azji, przy czym a  91,4% spo ród nich sta-
nowi  absolwentki uniwersytetów oraz wy szych uczelni5.

Demokracja w Wietnamie przybiera dwie ró ne formy: demokracji przedstawi-
cielskiej oraz demokracji bezpo redniej. Demokracja przedstawicielska jest form , 
w ramach której obywatele wykonuj  swoje prawa polityczne za po rednictwem 
spo eczno-politycznych organizacji, jak: Zwi zek Kobiet, Zwi zek M odzie y, 
Zwi zek Rolników, Zwi zek Pracy i innych stowarzysze  zawodowych. Obywate-
le mog  równie  wykonywa  swoje polityczne prawa poprzez swoich przedstawi-
cieli w lokalnych/miejskich radach oraz w Zgromadzeniu Narodowym. Demokra-
cja bezpo rednia jest natomiast realizowana przez obywateli, którzy bezpo rednio 
wyra aj  swoje opinie i uczestnicz  w politycznym procesie decyzyjnym odnosz -
cym si  do wspólnych kwestii dotycz cych ich wspólnot czy spo eczno ci. Demo-
kracja bezpo rednia realizowana jest zazwyczaj w ma ych wspólnotach, takich jak: 
wioski, szko y, fabryki, biura w adz lokalnych. Innymi s owy, obywatele mog  po-
dejmowa  decyzje w zakresie ró nych kwestii dotycz cych dobrobytu ich samych 
oraz ich wspólnoty, jak równie  kontrolowa  funkcjonowanie organów w adzy 
(patrz dyskusje o demokracji na poziomie lokalnym). Na poziomie ogólnokrajo-
wym obywatele mog  bezpo rednio oddawa  swój g os w plebiscycie lub wybo-
rach powszechnych. Jest to najwy sza forma wyra enia ich praw politycznych6.

Demokratyzacja, tak jak postrzega si  j  obecnie w Wietnamie, jest procesem 
implementacji demokracji, a mianowicie wprowadzania warto ci demokratycz-
nych do ycia spo ecznego, urzeczywistniania ich w yciu obywateli oraz stosun-
kach spo ecznych i zarz dzaniu. Centralnym zagadnieniem demokratyzacji jest 
ustanowienie demokratycznych praw dla potwierdzenia i zagwarantowania ca ej 
w adzy nale cej do ludu. Wola ludu, jego aspiracje, interesy oraz w adza powinny 
by  ponad wszystkim. Demokratyzacja implikuje wyst powanie kon iktów spo-

4 Pham Ngoc Quang, On Democracy in Some Areas in Vietnam, �Political Theory Review� 
2008, No. 11, s. 29�33.

5 Nguyen Thi Mai, Ket Qua Bau Cu Quoc Hoi Khoa XII Nhin Tu Goc Do Gioi [Wyniki wyborów 
12 sesji Zgromadzenia Narodowego z perspektywy p ci], The National Committee for the Advance-
ment of Women in Vietnam, http://www.ubphununcfaw.gov.vn/index.asp?lang=V&func=newsdt&
CatID=117&newsid=1651&MN=65.

6 Luan i Tuan, op.cit., s. 75�76.



ecznych, w które w czy  si  mo e ka da osoba i organizacja. Maj  one na celu 
dopuszczenie krytycznej oceny oraz eliminacj  wszystkich form narusze  demo-
kracji, co powinno by  mo liwe zarówno dla samych obywateli, jak te  dla ca e-
go spo ecze stwa. To powinno równie  wprowadza  niezb dne korekty do demo-
kracji symbolicznej, w tym nawet w jej skrajnych wersjach, a tak e ogranicza  
anarchiczn  wolno . 

Demokratyzacja jest prawem tylko wtedy, kiedy przynosi pozytywne rezultaty, 
dzi ki którym spo ecze stwo pozostaje stabilne i rozwini te. Promowaniu demo-
kracji musi wi c towarzyszy  wspieranie rz dów prawa, zapewnianie bezpiecze -
stwa obywatelom i zabezpieczenia spo ecznego. Zaburzenie adu oraz niepokoje 
spo eczne nie zapewniaj  demokracji, raczej mog  by  szkodliwe dla norm spo-
ecznych i zasad, a tak e dla demokratycznych osi gni  ju  zdobytych przez spo-
ecze stwo7.

Po zjednoczeniu w 1975 r. Wietnam zamkn  si  przed wiatem zewn trznym 
i pozostawa  przez wiele lat w izolacji. W systemie komunistycznym koncepcja de-
mokracji w postaci praktykowanej na Zachodzie by a obca wi kszo ci obywateli, 
tym bardziej e nie znali jej z wcze niejszych etapów historii. Demokracja znik a 
tak e jako temat dyskursu spo ecznego. By  mo e jedynym poj ciem demokracji 
w tamtym okresie by  �demokratyczny centralizm�, tworz cy g ówny komponent 
komunistycznych teorii i idea ów. W rzeczywisto ci wszystkie decyzje podejmo-
wane przez parti  rz dz c  stawa y si  �obowi zuj cym prawem� i mia y charak-
ter ostateczny. Niewielki by  te  margines swobody do wyra ania odmiennych 
pogl dów. Funkcjonowanie pa stwa oraz rz du zosta o zdominowane ca kowi-
cie przez parti , co oznacza o konieczno  post powania zgodnie z wytyczonymi 
przez ni  kierunkami i wed ug jej instrukcji. Zgromadzenie Narodowe mia o sta-
nowi  najwy szy organ ustawodawczy, lecz w istocie jego funkcje sprowadza y 
si  jedynie do zatwierdzania wszystkiego, czego wymaga a partia rz dz ca. Sytu-
acja ta zacz a ulega  zmianom dopiero wraz z przyj ciem w 1986 r. polityki doi 
moi (odnowy), która rozpocz a tak e procesy demokratyzacji. Ich podstaw  by y 
reformy polityczne zainicjowane przez Komunistyczn  Parti  Wietnamu (KPW). 

W przeciwie stwie do rozpowszechnionych na Zachodzie pogl dów g osz -
cych, e Wietnam podj  jedynie reformy gospodarcze, a sfera polityczna pozo-
sta a nietkni ta, jego przywódcy od dawna s  wiadomi faktu, i  reformy gospo-

7 Ibidem, s. 151. 



darki musz  by  prowadzone równolegle z reformami politycznymi. Istnieje wi c 
zrozumienie, e promowanie demokracji jest potrzebne. Proces ten wietnamscy 
badacze okre laj  jako proces �emancypacji umys ów�, który pozwala na wi ksz  
wolno  wypowiadania si  oraz wyra ania pogl dów krytycznych. Zmiana per-
cepcji oraz nastawienia jest wa na, gdy  otwiera przestrze  do debaty publicznej 
na temat demokracji oraz modeli ycia i sposobu organizacji spo ecze stwa. Dla 
mieszka ców Wietnamu, którym przez tysi ce lat mówiono raczej, co maj  robi , 
nie za , co mog  lub co wolno im robi , stanowi to du y wstrz s. 

Aby zasady demokratyczne stopniowo przyjmowa y si  w spo ecze stwie usta-
nowiono pewne ramy prawne, które maj  stanowi  swoisty �przewodnik� pokazu-
j cy obywatelom, w jaki sposób mog  korzysta  z przys uguj cych im praw. S  to 
m.in.: Przepisy o decentralizacji; Rozporz dzenie o sprawowaniu w adzy demo-
kratycznej we wspólnotach, dzielnicach i okr gach miejskich; Przepisy o sprawo-
waniu w adzy demokratycznej w przedsi biorstwach pa stwowych oraz Przepisy 
o sprawowaniu w adzy demokratycznej w organizacjach pa stwowych. Spo ród 
wymienionych szczególne znaczenie ma Rozporz dzenie o sprawowaniu w adzy 
demokratycznej we wspólnotach, dzielnicach i okr gach miejskich. Zosta o ono 
og oszone przez Sta y Komitet Zgromadzenia Narodowego 20 kwietnia 2007 r. 
(nr 34/2007/PL-UBTVQH11), a zast pi o Przepisy o sprawowaniu w adzy demo-
kratycznej we wspólnotach, w po czeniu z Dekretem nr 29/1998/NDCP z 1998 r. 
oraz Dekretem nr 79/2003/ND-CP z dnia 7 lipca 2003 r. w tej samej kwestii. Nowe 
Rozporz dzenie decentralizuje spory zakres w adzy i deleguje jej sporo do w adz 
lokalnych. Zwraca te  ono szczególn  uwag  na fakt, e centralnym elementem 
demokracji jest lud, zgodnie z jej mottem: �Lud wie, lud rozwa a, lud nadzoruje 
i sprawdza�. Rozporz dzenie wymaga, by w adze lokalne dzia a y transparentnie, 
zw aszcza przy podejmowaniu decyzji, jak równie  wyra nie wskazuje obszary, 
które nale y udost pni  opinii publicznej oraz podda  pod obywatelsk  dyskusj . 
Nale  do nich: 

 � plany rozwoju spo eczno-gospodarczego; programy gospodarczej restruktu-
ryzacji oraz przewidywane roczne wydatki bud etowe, a tak e kwestie za-
siedlania lokali na poziomie komunalnym;

 � projekty inwestycyjne oraz ich wykonanie wraz z przyznawaniem im prio-
rytetu, jak te  harmonogramów realizacji; programy wspierania oraz rekom-
pensaty w przypadkach konieczno ci przeznaczania jakich  terenów pod in-
westycje i dokonywania przesiedle  mieszka ców w zwi zku z realizacj  
projektów na poziomie komunalnym; opracowywanie szczegó owych pla-
nów zagospodarowania terenu i dostosowywanie projektów oraz planowa-
nia do zabudowy dzielnic zamieszkiwanych przez ludno  lokaln ;



 � zadania i zakres w adzy przedstawicieli poziomu komunalnego oraz urz d-
ników publicznych, którzy bezpo rednio zajmuj  si  sprawami obywateli;

 � wykorzystanie funduszy przeznaczonych na cele spo eczne, inwestycje czy 
na pomoc  nansow  w ramach programów lub projektów przeznaczonych 
do realizacji na poziomie komunalnym (oraz zarz dzanie nimi); wsparcie 
 nansowe wszelkich projektów ze strony obywateli;

 � przedsi wzi cia oraz plany po yczania kapita u obywatelom na cele rozwoju 
produkcji, eliminacji g odu i zmniejszenia poziomu ubóstwa; sposoby i re-
zultaty analiz oraz typowania biednych gospodarstw domowych, które zdo-
bywaj  prawa do po yczek na cele rozwoju produkcji, do otrzymywania po-
mocy spo ecznej, pomocy przy budowie domów wspomaganych przez spo-
ecze stwo, jak te  dotacji do kart ubezpieczenia medycznego;

 � plany tworzenia, czenia lub podzia u jednostek administracyjnych i do-
stosowywanie granic administracyjnych zwi zane bezpo rednio z pozio-
mem komunalnym;

 � wyniki kontrolowania, wery kowania oraz likwidowania przypadków ne-
gatywnych dzia a  oraz korupcji ze strony przedstawicieli w adz komunal-
nych lub funkcjonariuszy pa stwowych, w adz wioskowych oraz komite-
tów uliczkowych (w miastach); wyniki g osowa  nad wotum zaufania wo-
bec przewodnicz cych oraz wiceprzewodnicz cych Rad Ludowych, preze-
sów i wiceprezesów Komitetów Ludowych szczebla komunalnego;

 � tre ci i wyniki zaaprobowanych postulatów obywateli w kwestiach podlega-
j cych rozstrzygni ciu na poziomie komunalnym, przed o onych do konsul-
tacji obywatelskich przez administracj  szczebla lokalnego, tak jak to okre-
la artyku  19 tego Rozporz dzenia;

 � p atno ci oraz ci galno  ró nych op at i kosztów, a tak e inne  nansowe 
zobowi zania bezpo rednio wobec administracji szczebla komunalnego;

 � przepisy prawne dotycz ce procedur w przypadku decyzji administracji 
szczebla komunalnego w zakresie rozstrzygania spraw odnosz cych si  do 
obywateli;

 � inne tre ci regulowane przepisami prawa, wymagane przez kompetentne 
organy pa stwowe lub uznane za konieczne przez administracj  szczebla 
komunalnego8.

Na poziomie w adz szczebla centralnego zasady demokratyczne zdaj  si  stoso-
wane w do  szerokim zakresie. Dzieje si  tak, gdy  politycy i urz dnicy publicz-
ni poziomu krajowego s  lepiej wykszta ceni oraz politycznie wiadomi ni  osoby 

8 Sta y Komitet Zgromadzenia Narodowego, Rozporz dzenie w sprawie sprawowania w adzy 
demokratycznej we wspólnotach, dzielnicach (jednostkach administracyjnych miasta) i okr gach 
miejskich, 20.04.2007, http://www.asianlii.org/vn/legis/laws/oeodicwat530/.



pe ni ce porównywalne funkcje w prowincjach i w adzach terenowych. Najbardziej 
widoczne zmiany nast pi y w Zgromadzeniu Narodowym. Uzyska o ono znacznie 
wi kszy zakres w adzy w zakresie stanowienia prawa i nie traktuje si  ju  prze-
chodzenia dokumentów przez nie jako automatycznego �przyk adania piecz ci�. 
Podczas odbywaj cych si  dwa razy w roku sesji Zgromadzenia Narodowego, na 
specjalnych posiedzeniach po wi conych interpelacjom deputowanych, cz onko-
wie rz du i ministrowie-kierownicy resortów otrzymuj  pytania, na które musz  
odpowiada , a posiedzenia s  transmitowane przez telewizj . Ministrowie pono-
sz  przy tym odpowiedzialno  za swoje wypowiedzi i obietnice sk adane w par-
lamencie. Mamy zatem do czynienia z wyra nie wi ksz  doz  swobód w funkcjo-
nowaniu tego najwa niejszego organu w adzy w Wietnamie. 

Wietnamskie spo ecze stwo sta o si  ju  realnie znacznie bardziej otwarte na 
prezentacj  ró nych pogl dów i idei. Obywatele mog  z wi ksz  swobod  stawa  
do wyborów do Zgromadzenia Narodowego, a niektórzy z nich odnosz  nawet 
zwyci stwo nad kandydatami nominowanymi przez parti  rz dz c . Liczba depu-
towanych bezpartyjnych utrzymuje si  na wzgl dnie sta ym poziomie. Na przy-
k ad w Zgromadzeniu Narodowym IX kadencji by o 8,35% deputowanych bez-
partyjnych, a w Zgromadzeniach X, XI oraz XII kadencji by o ich odpowiednio: 
15,11%, 10,24% i 8,72%9.

Partia komunistyczna zdaje sobie spraw , e nie powinna trzyma  spo ecze -
stwa tward  r k . Aby rozwój kraju by  mo liwy, konieczne jest wprowadzenie 
pewnych form demokracji. Cho  partia rz dz ca zachowuje swoj  kierownicz  rol  
oraz szeroki zakres w adzy, a jej decyzje s  przek adane na j zyk obowi zuj cego 
prawa i wprowadzane w ycie przez administracj  pa stwow , to jednak nie jest 
ju  w stanie kierowa  administracj  pa stwow  i spo ecze stwem w taki sposób, 
jak mia o to miejsce w przesz o ci. Niejako kompensuj c to, partia inicjuje refor-
my polityczne, które maj  u atwia  przeprowadzanie decentralizacji i demokraty-
zacji w stopniu, z jakim partia ta mo e si  pogodzi . W ród szeregowych cz on-
ków partii dopuszcza si  w szerszym zakresie prezentowanie opinii sprzecznych 
z przyjmowanymi, je li one nie wykraczaj  nazbyt poza lini  partii. Biuro Poli-
tyczne dzieli si  obecnie w adz  z Sekretariatem i Sta ym Komitetem Centralnym, 
w sk ad którego wchodzi ponad 160 cz onków. Przedstawiciele tych organów mog  
kierowa  do cz onków Biura Politycznego pytania dotycz ce spraw ich interesuj -
cych, da  wyja nie  i dalszych informacji. Tak wi c dawniejszy monopol Biura 
Politycznego na podejmowanie decyzji w imieniu partii rz dz cej uleg  os abie-
niu, a zakres w adzy Sta ego Komitetu Centralnego odpowiednio si  rozszerzy . 

9 Quoc Hoi Nuoc Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam, Tu Lieu Bau Cu Quoc Hoi [Archiwum 
Wyborów do Zgromadzenia Narodowego], http://www.na.gov.vn/htx/Vietnamese/C1454/?cateid=1455.



Wraz z otwarciem Wietnamu na wiat zewn trzny w 1986 r. uwolnione zosta-
y si y gospodarki rynkowej. Jej wp yw jest za  odczuwany we wszystkich sferach 
ycia. Poziom ycia obywateli Wietnamu znacznie si  poprawi . Produkt krajowy 

brutto (PKB) per capita w uj ciu nominalnym podniós  si  z 80 USD w 1986 r. 
do 835 w 2008 r.10 Gospodarczy dobrobyt przek ada si  na zwi kszenie da  de-
mokratycznego zarz dzania, co wi e si  równie  ze znacznie lepszym wykszta -
ceniem i poinformowaniem obywateli. Ro nie ich wiedza na temat polityki, regu-
lacji prawnych oraz przys uguj cych im praw. Nie akceptuj  ju  d u ej sytuacji, 
kiedy mówi im si , co maj  robi . Ludzie pragn  wi cej wolno ci i chc , by ich 
g os oraz opinie by y wys uchiwane przez parti  i rz d. Od pewnego czasu orga-
nizuj  si  oni w ró ne grupy spo eczne i zawodowe, których zadaniem jest przed-
k adanie swoich spraw decydentom. 

Rewolucja informatyczna znacznie u atwi a obywatelom dost p do informacji, 
pomagaj c im zdobywa  wiedz  o tym, co dzieje si  wokó  nich oraz w innych 
cz ciach kraju i wiata. Wed ug publikowanych przez Internet World Stats da-
nych statystycznych, we wrze niu 2008 r. liczba u ytkowników Internetu w Wiet-
namie wynios a 20,2 mln, co dawa o temu krajowi 6. pozycj  w ca ej Azji. Dane 
te tym bardziej s  imponuj ce, i  w porównaniu z rokiem 2000 liczba ich wzro-
s a ponad stukrotnie11. Wymiana wiadomo ci i informacji jest równie  mo liwa 
dzi ki abonentom telefonii komórkowej, których liczba do marca 2009 r. wynio-

10 Wed ug danych Banku wiatowego w 2008 r. dochód narodowy (gross national income � GNI) 
per capita w Wietnamie wed ug nominalnego bankowego przelicznika dolara wynosi  890 USD, lecz 
uwzgl dniaj c realn  si  nabywcz  waluty miejscowej (przelicznika PPP), co w gospodarkach kra-
jów rozwijaj cych si  jest znacznie dok adniejsz  miar , wynosi  on 2700 USD. Patrz: World Deve-
lopment Indicators Database, World Bank, 1 July 2009. Natomiast w 1986 r. wed ug przelicznika 
realnej si y nabywczej produkt krajowy brutto (PKB) per capita wynosi  733 USD, a GNI, który jest 
obliczany nieco inaczej, 957 USD. PKB Wietnamu per capita w 2005 r. wedle wska nika PPP wyno-
si  jednak 3071 USD � dla nast pnych lat B  ju  nie wylicza PKB (patrz: dane Banku wiatowego 
wietnie zarchiwizowane na stronie: www.nationmaster.com/graph/eco�). Produkt Wietnamu, we-

dle przelicznika PPP, wzrós  wi c tym okresie per capita ponad trzykrotnie. Rzecz jasna realna po-
prawa ycia by a zapewne znacznie wi ksza w zwi zku z ogromn  redukcj  w tym okresie wydat-
ków na wojsko. Mo na doda , e wedle tych samych danych B  polski dochód per capita od 1986 
do 2008 r. wzrós  trzykrotnie. W Wietnamie 2007 r. w stosunku do roku poprzedniego produkt kra-
jowy brutto per capita wzrós  wed ug Banku wiatowego o 7,2% i nie by  to rok wyj tkowy. W tym 
samym roku kobiety rednio do ywa y wieku 73 lata, a m czy ni 68 lat, co jak na kraj rozwijaj -
cy si  by o tak e wynikiem znakomitym (wiele krajów afryka skich mia o nadal redni  ycia nie-
co ponad 40 lat, bogaty w rop  Kazachstan osi ga  wska niki 61 i 72 lata, a nieco ni sze wska niki 
od Wietnamu mia y nawet Indie i Indonezja). Patrz: World Development Report 2009, Table 1, Key 
indicators of development, s. 353. Redakcja

11 Le Nguyen, So Nguoi Dung Internet O Viet Nam Tang 100 Lan Sau 8 Nam [Liczba u ytkow-
ników Internetu w Wietnamie wzros a stukrotnie w ci gu 8 lat] �VnExpress�, 5 September 2008, 
http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2008/09/3BA062A7/.



s a 73,2 mln, sytuuj c Wietnam ponownie na 6. miejscu w Azji12. Najnowsze in-
formacje mog  by  teraz rozpowszechniane w szerokim zakresie i do najodleglej-
szych miejsc poza kontrol  w adz. 

Coraz wa niejsz  rol  w tworzeniu mostów mi dzy w adz  rz dz c  a oby-
watelami odgrywaj  media. Obecnie w Wietnamie funkcjonuje ponad 500 pozy-
cji prasowych, publikowanych w ró nych formach i j zykach. Prawie wszystkie 
prowincje i miasta maj  swoje telewizje i rozg o nie radiowe. Mimo e nie istnie-
j  niezale ne media, w adze nie mog  d u ej ignorowa  lub nie docenia  roli me-
diów w spo ecze stwie. W rzeczywisto ci media w Wietnamie przewodz  debacie 
nad demokratyzacj , zw aszcza w dziedzinie transparentno ci i odpowiedzialno ci 
rz du. Jest to istotna tendencja prowadz ca w kierunku otwartego spo ecze stwa 
i znacz cy post p w kierunku formowania, cho  powoli, spo ecze stwa obywa-
telskiego w Wietnamie, które niew tpliwie przejawia si  jeszcze w formach bar-
dzo niedojrza ych. 

Wietnam otworzy  si  na wiat zewn trzny prawie 20 lat temu i w tym czasie 
dokona  pe nej integracji ze wiatow  gospodark . Uzyska  cz onkostwo w mi dzy-
narodowych i regionalnych zgromadzeniach, takich jak: Stowarzyszenie Narodów 
Azji Po udniowo-Wschodniej (ASEAN), Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacy ku 
(APEC), Spotkania Pa stw Azji i Europy (ASEM), wiatowa Organizacja Handlu 
(WTO), a tak e zosta  wybrany (jako cz onek niesta y) do Rady Bezpiecze stwa 
Narodów Zjednoczonych. Wietnam utrzymuje obecnie stosunki dyplomatyczne 
z 173 pa stwami oraz wi zi ekonomiczne z ponad 160 pa stwami i terytoriami. 
Aby utrzyma  wysoki wzrost gospodarczy, Wietnam polega w znacznej mierze na 
handlu zagranicznym, pomocy rozwojowej (ODA) oraz zagranicznych inwesty-
cjach (FDI). W nast pstwie swojej integracji ze wiatem zewn trznym Wietnam 
stan  w obliczu si  globalizacji i integracji ekonomicznej, w ramach których de-
mokratyzacja wydaje si  procesem nieuchronnym, jako e globalizacja nie pozwo-
li Wietnamowi pozosta  w izolacji i nakazuje stosowa  te same zasady co inni. Na 
przyk ad, kiedy ASEAN przyj  sw  Kart  z przepisem przewiduj cym utworze-
nie nowego organu, którego zadaniem b dzie kontrola stosowania norm i posza-
nowania praw cz owieka w ka dym pa stwie cz onkowskim, Wietnam nie móg  
odmówi  wype niania swoich zobowi za  tak e w tym aspekcie. 

Naciski ze strony zagranicznych rz dów i mi dzynarodowych organizacji mia y 
niew tpliwie swój udzia  w demokratyzacji Wietnamu. Stosunki tego kraju z wie-
loma zagranicznymi partnerami uwarunkowane s  poziomem transparentno ci 
i demokracji, co popycha kraj w kierunku zmian. Na wszystkich organizowanych 
w Wietnamie konferencjach dotycz cych pomocy rozwojowej zagraniczni przed-

12 Vietnam Net/ICTNews, Vietnam Ranks 6th in Asia in Mobile Phone Users, �VietnamNet-
Bridge�, 21 July 2009, http://english.vietnamnet.vn/ITTelecom/2009/07/859322/.



stawiciele zawsze domagaj  si  poprawy jako ci rz dzenia (good governance), de-
mokracji i poszanowania praw cz owieka. Jako kraj rozwijaj cy si  Wietnam w ja-
ki  sposób musi dostosowywa  si  do wymaga  swoich darczy ców, aby uzyska  
wi ksze fundusze. Co wi cej, w Wietnamie dzia a obecnie prawie 600 zagranicz-
nych organizacji pozarz dowych, spo ród których wiele prowadzi projekty maj ce 
na celu zwi kszenie wiadomo ci demokratycznej obywateli, a tak e pomaga wiet-
namskiemu rz dowi okre li  miejsce, jakie obywatele winni zaj  w tym procesie. 
Innymi s owy, organizacje te odgrywaj  znacz c  rol  dla post pu w dziedzinie 
politycznej partycypacji obywateli. Zagraniczne ambasady i konsulaty generalne 
w Wietnamie równie  odgrywaj  pewn  rol , cz sto przeprowadzaj c w terenie 
prace analityczne, które umo liwiaj  potwierdzenie, na ile wietnamskie w adze re-
alizuj  w praktyce swoj  polityk  demokratyzacji. 

Wyra nie wzros a te  wymiana osobowa z zagranic . W 2008 r. do Wietnamu 
przyjecha o 4,253 mln zagranicznych go ci, w ród których ponad 2 mln przyby-
o z krajów Zachodu, wliczaj c w to pó  miliona Wietnamczyków posiadaj cych 

obce obywatelstwo. Ponadto w ostatnich kilku latach zwi kszy a si  liczba Wiet-
namczyków studiuj cych za granic . W roku akademickim 2005/2006 na przyk ad 
4597 Wietnamczyków wyjecha o z zamiarem podj cia studiów w Stanach Zjed-
noczonych. Ich liczba w roku akademickim 2006/2007 wynios a 6036. Podobnie 
w 2006 r. a  6772 wietnamskich studentów jako miejsce studiów wybra o Australi , 
a do ko ca sierpnia 2007 r. wyjecha o tam ju  8315 studentów. Ta wysoka liczba 
osób przyje d aj cych i wyje d aj cych rozszerzy a znacznie zakres komunika-
cji mi dzy lud mi oraz mo liwo ci wymiany my li, wywieraj c okre lony wp yw 
na ca e spo ecze stwo na jego drodze do demokracji. 

Jednak e demokracja w Wietnamie napotyka pewne ograniczenia. Po pierw-
sze, w Wietnamie nadal brakuje ca o ciowych ram prawnych, które zapewnia yby 
stosowanie regu  demokracji. Niektóre prawa i przepisy zachodz  na siebie, a na-
wet s  ze sob  sprzeczne13. Nie istnieje wyra na linia oddzielaj ca demokratyczne 
dzia ania dozwolone przez prawo od dzia a , na które prawo nie pozwala. W tej 
sytuacji obywatelom trudno zrozumie  przys uguj ce im prawa i korzysta  z nich. 
Prodemokratyczni aktywi ci s  z kolei atwo i z byle powodu myleni z �antyrz -
dowymi dysydentami�, którzy z kolei musz  si  liczy  z prawdopodobie stwem 
aresztowania, postawienia przed s dem i uwi zienia. Po drugie, wymiar sprawied-
liwo ci nie jest precyzyjny ani efektywny. Niektóre przepisy prawne co prawda ist-
niej , lecz nie ma mo liwo ci ich wype niania. Nikt nie ponosi te  odpowiedzial-
no ci za pogwa cenie zasad demokracji. Po trzecie, funkcjonariusze zobowi zani 

13 To Van Chau, Thuc Hien Dan Chu Trong Co Quan Nha Nuoc Va Mot So Kien Nghi [Stoso-
wanie demokracji w organizacjach rz dowych i niektóre propozycje], �Democracy and Laws�, Ja-
nuary 2009, No. 202, s. 5�12.



do nadzorowania procesu demokratyzacji nie wype niaj  w pe ni swoich obowi z-
ków. Sk onni s  raczej asekurowa  si , nie chc c robi  sobie wrogów w ród kole-
gów z rz dowego establishmentu. W ten sposób próbuj  unika  konfrontacji. Po 
czwarte, Wietnamczycy sami niezbyt interesuj  si  demokratyzacj  kraju. Nie sta-
nowi ona dla nich kwestii pal cej ani priorytetowej. W ich codziennej egzystencji 
daleko wa niejsza jest raczej troska o podstawowe ród a utrzymania. 

Od 1986 r. polityka doi moi przyspieszy a niew tpliwie zmiany gospodar-
cze, co skutkuje tak e przemianami demokratycznymi. Mo na wskaza  tu prze-
de wszystkim na rosn ce znaczenie Zgromadzenia Narodowego oraz pa stwowej 
administracji [w stosunku do instancji partyjnych � Red.], po czone z wprowa-
dzeniem zasad prawa i umacniania konstytucyjnego porz dku prawnego, jak rów-
nie  na zwi kszenie pluralizmu kulturowego, swobód obywatelskich, aktywno ci 
spo ecznej, wolno ci w ró nych sferach ycia, podobnie jak na zachodz ce zmia-
ny w systemie politycznym w kierunku jego wi kszej transparentno ci i odpo-
wiedzialno ci funkcjonariuszy za swe dzia ania. Dotychczas jednak reformy te s  
wprowadzane jedynie odgórnie, jako e oddolny nacisk na zmiany demokratyczne 
pozostaje bardzo s aby, je li w ogóle jest obecny. Wi kszo  obywateli anga uje 
si  przede wszystkim w dzia alno  gospodarcz  i popraw  poziomu ycia swo-
ich rodzin. Nowe dla nich zainteresowania polityczne oraz aspiracje mog  poja-
wi  si  pó niej, tak jak mia o to miejsce na Tajwanie i w Korei Po udniowej. Na 
tym wst pnym etapie, zarówno czynniki wewn trzne, jak i zewn trzne odgrywa-
j  wa n  rol , czasami wywieraj c nawet pewien nacisk, chocia  partia rz dz ca 
i w adze nadal sprawuj  funkcje przywódcze.


