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Niepodleg o  Birmy, odzyskana w 1948 r. po ponad stu latach kolonialnej nie-
woli brytyjskiej, rodzi a si  równie dramatycznie jak jej utrata w XIX w. w wyniku 
kolejnych trzech przegranych wojen z europejskim mocarstwem, które do II wojny 
wiatowej by o wr cz wiatowym supermocarstwem. W a nie u jej ko ca grupa 

m odych patriotów, która podczas tej wojny podejmowa a wysi ki odbudowy pa -
stwowo ci pod patronatem militarystycznej Japonii, wykorzysta a powojenne os a-
bienie imperium brytyjskiego. Próbowa o ono bez powodzenia odzyska  kontrol  
nad sw  dawn  koloni , jednak w obliczu si  zbrojnych zorganizowanych wcze-
niej przez genera a Aung Sana w ramach marionetkowego re imu podporz dko-

wanego Japonii, jak te  potencja u organizacyjnego zbudowanego przez patriotów 
Brytyjczycy podj li trudne negocjacje i ostatecznie przyznali Birmie niepodleg o .

1 W tek cie tym autor korzysta  zarówno z bezpo redniej znajomo ci tego kraju oraz spraw azja-
tyckich, jak i z ró nych materia ów informacyjnych dost pnych ekspertom, a nie tylko z publikacji 
naukowych podawanych w przypisach. Autor by  m.in. ambasadorem RP w Zwi zku Myanmy/Bir-
ma skim (1993�1997), rezyduj cym w Bangkoku, oraz wieloletnim dyrektorem Departamentu Azji 
i Pacy ku Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a sprawy Birmy ledzi nadal na bie co. Czytelni-
kom zainteresowanym Birm  polecamy lektur  ksi ki Bogdana Góralczyka Z ota ziemia roni zy: 
esej birma ski, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2010 (Redakcja).



Zanim to jednak nast pi o (4 stycznia, nad ranem, zgodnie z rekomendacjami 
najwybitniejszych astrologów), zamordowany zosta  Aung San, twórca nowego, 
odrodzonego pa stwa i aktualny premier rz du dzia aj cego jeszcze pod zwierzch-
nictwem brytyjskim. Zamachowiec, w nie do ko ca wyja nionych okoliczno ciach, 
podczas posiedzenia tego rz du 19 lipca 1947 r. zabi  tak e sze ciu ministrów2.

Dramat ten wstrz sn  pa stwem, które jeszcze przed formalnym powstaniem 
straci o swojego architekta i przywódc . Nowe pa stwo przybra o jako form  
ustrojow  wielopartyjn  demokracj  parlamentarn . Przy rozmaitych ogranicze-
niach wynikaj cych ze specy ki lokalnej funkcjonowa a ona bez wi kszych za-
k óce  przez najbli sze kilkana cie lat. Na czele rz du sta  premier U Nu, gorliwy 
buddysta. Birma za  w latach 50. sta a si  jednym z za o ycieli ruchu niezaan-
ga owanych pa stw zachowuj cych neutralno  w zaostrzaj cej si  konfrontacji 
dwóch bloków polityczno-militarnych: jednego pod przywództwem Waszyngto-
nu, a drugiego � Moskwy.

Niezale nie od powa nych zniszcze  wojennych Birma stan a jednak natych-
miast przed gro b  wojny domowej, rozniecanej pocz tkowo przez komunistów, 
a pó niej przez mniejszo ci etniczne. Niejednokrotnie mia y one w asne tradycje 
pa stwowo ci, pod rz dami brytyjskimi korzysta y z ró nych przywilejów, ich te-
rytoria za  obejmowa y cznie ponad po ow  powierzchni kraju. Mniejszo ci te 
nie by y usatysfakcjonowane stanem realizacji wcze niejszych porozumie  o ich 
roli w nowym pa stwie zdominowanym przez Birma czyków3. Na domiar z e-
go do Birmy wycofa y si  po przegranej wojnie domowej (1947�1949) resztki 
wojsk chi skiego rz du narodowego. W 1949 r. oceniano ich liczebno  na oko o 
16 tys., a wspiera y je rz d narodowy, który uciek  przed komunistami na Tajwan, 
oraz Stany Zjednoczone. Si y te próbowa y destabilizowa  sytuacj  w nowo pro-
klamowanej Chi skiej Republice Ludowej, atakuj c z po udnia chi sk  prowincj  
Yunnan. W pogoni za nimi wojska ChRL zapuszcza y si  do Birmy. W ko cu po 
kilku latach wi kszo  si  narodowych ewakuowano na Tajwan, reszta zosta a roz-
bita przez wojska chi skie wspierane przez si y birma skie. Bezpo rednim efek-
tem obecno ci obcych wojsk w pó nocnej Birmie by  dramatyczny wzrost upraw 
i handlu opium, i tak tradycyjnie obecnych na tych terenach, gdy  w ten sposób 
chi scy genera owie zdobywali dodatkowe fundusze4.

Mimo pewnych sukcesów militarnych � w tym odsuni cia bezpo redniego za-
gro enia stolicy ze strony zbuntowanych mniejszo ci, jak te  os abienia rodzimych 

2 Zob. szkic biogra czny po wi cony Aung Sanowi: Krzysztof Gawlikowski, Genera  Aung San 
� twórca niepodleg o ci Birmy, �Azja-Pacy k� 2010, t. 13, s. 44�64.

3 Tzw. traktat z Panglong z 12 lutego 1947 r.
4 David I. Steinberg, Burma/Myanmar. What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, 

New York 2009, s. 45�46, 54.



komunistów � m ode pa stwo nadal boryka o si  z wyzwaniami. Najpowa niej-
szym z nich sta a si  trudna sytuacja gospodarcza, spowodowana m.in. przez spa-
dek na rynkach wiatowych cen ry u, g ównego towaru eksportowego ówczesnej 
Birmy. Rz d pod naciskiem spo ecznym ucieka  si  do drukowania pieni dzy, co 
nakr ca o in acj . Niezadowolenie spo eczne ros o, a równocze nie spada y zdol-
no  rz du do efektywnego rz dzenia oraz w konsekwencji � jego autorytet. W la-
tach 1958�1960 dzi ki zaanga owaniu wojska osi gni to okresowo pewien post p 
w normalizowaniu sytuacji wewn trznej.

Od czasów zabiegów o niepodleg o  przy kluczowym udziale wojska zajmo-
wa o ono w Birmie szczególnie eksponowan  pozycj . To prawdopodobnie jego 
pocz tkowe sukcesy w porz dkowaniu kraju by y jednym z czynników, który sk o-
ni  genera a Ne Wina, cz owieka z najbli szego otoczenia Aung Sana, do przepro-
wadzenia wojskowego zamachu stanu 2 marca 1962 r.

Z przeciwnikami zamachu, g ównie studentami, rozprawiono si  brutalnie. Bir-
ma wesz a na drog  budowy socjalizmu (zreszt  rozumianego bardzo specy cznie 
i okre lanego jako socjalizm buddyjski), co odpowiada o oczekiwaniom spo ecz-
nym i by o uwa ane za zgodne z post pem i ogóln  tendencj  na wiecie. Równo-
cze nie starano si  maksymalnie izolowa  kraj od wiata zewn trznego, licz c, e 
uchroni go to przed wci gni ciem w kon ikty komunistycznego Wschodu z kapi-
talistycznym Zachodem. Dodajmy, e w Azji, po s siedzku, toczy y si  wojny in-
dochi skie (1945�1975) oraz wcze niej wojna korea ska (1950�1953).

Tworzenie podstaw gospodarki socjalistycznej by o zarazem wymarzon  okazj  
do rozprawienia si  ze znienawidzonymi Hindusami, którzy przybyli wraz z Bry-
tyjczykami jako robotnicy rolni lub ni si urz dnicy kolonialni, a pó niej opano-
wali bankowo  i obrót ziemi 5. Sporo z nich by o muzu manami, co dodatkowo 
utrudnia o relacje z Birma czykami � gorliwymi buddystami, a armia otwarcie 
wyst powa a jako �si a narodowa�.

Nowe porz dki dotkn y tak e Chi czyków, licznie legalnie i nielegalnie osie-
dlaj cych si  w kraju i tradycyjnie przejmuj cych wp ywy w handlu. W roku 1967 
przybra o to charakter pogromów tolerowanych przez w adze. Bezpo rednim ich 
powodem by y próby wprowadzania do Birmy przez przybyszów hase  mao-
istowskiej �rewolucji kulturalnej�, ale u podstaw reakcji Birma czyków le a a za-
korzeniona od dawna niech  do sprytnych i bezwzgl dnych s siadów6. Bezpo-

5 D.I. Steinberg, Burma/Myanmar�, s. 29�30.
6 Ibidem, s. 50.



rednio po zamieszkach antychi skich � niezale nie od o cjalnych protestów dy-
plomatycznych � gwa townie wzros a pomoc Pekinu dla birma skiej partyzantki 
komunistycznej, a regularne jednostki chi skie zacz y przenika  na tereny bir-
ma skiego pogranicza. Zawzi te walki na pograniczu trwa y zw aszcza w latach 
1968�19717. Nie s u y o to gospodarce, wprost przeciwnie � pog bia o trudno-
ci. Nast pne lata, mimo cz ciowej gospodarczej liberalizacji i prywatyzacji (od 

1987 r. pozwolono na dzia ania du ych  rm prywatnych), nie przynios y znacz -
cej poprawy sytuacji. W Birmie brakowa o wszystkiego, nawet ry u i oleju b d -
cych podstaw  miejscowej kuchni. Niesprawno  zarz dzania gospodark  przez 
pa stwo sta a si  oczywista.

W 1988 r. ponowne napi cia i zamieszki na du  skal  zmusi y do usuni cia si  
w cie  genera a Ne Wina, który jednak zachowa  znaczne wp ywy. Na fali maso-
wych protestów spo ecznych rozwin y si  ró ne si y i partie opozycyjne. Demo-
kratyczne zamieszanie by o tym wi ksze, e zacz y si  formowa  a  trzy konku-
rencyjne o rodki nowych w adz, które chcia y zast pi  dotychczasow  dyktatur  
wojskowo-partyjn . Ostatecznie 18 wrze nia 1988 r. dosz o do nowego zamachu 
wojskowego. Nowe w adze wojskowe � SLORC (State Law and Order Restora-
tion Council) � szybko i bezwzgl dnie zaprowadzi y porz dek, ale kontynuowa y 
dzia ania liberalizacyjne w gospodarce, ponadto zapowiedzia y wolne i demokra-
tyczne wybory. Zezwala y tak e na dzia anie nadal istniej cych partii politycznych, 
cho  wysuwa y one w asnych reprezentantów.

Niektórzy obserwatorzy uznali, e ta liberalizacja gospodarcza nast pi a pod na-
ciskiem Japonii, g ównego dawcy pomocy i kraju, wobec którego niektórzy starsi 
dowódcy wojskowi, cz onkowie junty, ywili sentyment8. Kilka dni po zamachu, 
w zwi zku z ogólnym okresowym os abieniem kontroli ze strony w adz, powsta a 
nowa partia polityczna o prodemokratycznym obliczu � Narodowa Liga na rzecz 
Demokracji (National League for Democracy � NLD), we w adzach której, obok 
ró nych polityków i wojskowych odsuni tych przez genera a Ne Wina, znalaz a 
si  córka genera a Aung Sana, pani Aung San Suu Kyi (czytaj Su-d i). Przyjecha-
a ona do Birmy po d ugim pobycie w Wielkiej Brytanii (gdzie za o y a rodzin ), 

aby zaopiekowa  si  chor  matk , ale przyj a propozycj  zaanga owania si  po-
litycznego i szybko sta a si  g ówn  postaci  nowej partii. Wzi a udzia  w pocz t-
kowym etapie kampanii wyborczej, pó niej jednak w adze junty, zaniepokojone 
jej rosn c  popularno ci , zatrzyma y j  w areszcie domowym.

7 Thant Myint U, The River of Lost Footsteps. A Personal History of Burma, Farrar, Straus and 
Giroux, New York 2008, s. 305�307.

8 Grzegorz Torzecki, Birma � królowie i genera owie, Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2009, 
s. 232�233.



Wybory, które odby y si  27 maja 1990 r., przebiega y w miar  normalnie 
i wbrew oczekiwaniom wojskowych przynios y pe ny sukces NLD, która zdoby-
a 59,87% g osów i 80% miejsc w parlamencie, popierana za  przez wojskowych 

Narodowa Partia Jedno ci (National Unity Party) ponios a kl sk , zajmuj c do-
piero trzecie miejsce w kraju � uzyska a 25,12% g osów i tylko 10 miejsc w par-
lamencie9. Wojskowi nie uznali wyników wyborów, argumentuj c, e by o zbyt 
wiele nieprawid owo ci, a komisja wyborcza nie stan a na wysoko ci zadania. 
Birma wesz a w nowy okres � z jednej strony niepodzielnej w adzy wojskowych, 
z drugiej walki si  demokratycznych o zmian  tego stanu rzeczy.

Warto przypomnie , e w pocz tkowym okresie istnienia nowego pa stwa bir-
ma skiego jego kontakty z Polsk  by y ograniczone. Stosunki dyplomatyczne na-
wi zano dopiero 9 listopada 1955 r., a 1 sierpnia 1956 r. rozpocz a prac  polska 
ambasada w Rangunie. Ze strony birma skiej w Polsce akredytowany by  amba-
sador najpierw z Moskwy, a potem z Pragi. Mimo dobrego pocz tku stosunków, 
zaktywizowanych m.in. wymian  wizyt premierów (premier birma ski w Polsce 
w 1955 r., a polski w Birmie w 1957 r.), relacje polsko-birma skie zacz y wy-
ra nie s abn , przede wszystkim z powodu stopniowego zamykania si  Birmy 
na wiat. Wyrazem tego by  m.in. pó niejszy brak rezyduj cego ambasadora rów-
nie  ze strony polskiej i akredytowanie kolejno w Rangunie naszych ambasado-
rów z Phnom Penh i Dakki, a od 1 sierpnia 1981 r. zawieszenie dzia alno ci am-
basady w Rangunie. Kontakty ograniczono wtedy do minimum10.

Okres po nieuznanych wyborach w 1990 r. to czas pe nego zaw aszczenia pa -
stwa przez wojskowych. Dotyczy o to tak e gospodarki. Wprawdzie starano si  
wykorzystywa  mechanizmy rynkowe, ale wszystkie wa niejsze projekty i inwe-
stycje krajowe lub z udzia em  rm zagranicznych musia y by  w praktyce realizo-
wane z udzia em  rm wojskowych lub zwi zanych z wojskiem. W ramach �poli-
tyki narodowej� zmieniono wiele nazw z epoki kolonialnej, w tym nazw  pa stwa 
Birma na Mjanma (ang. Myanmar) oraz stolicy Rangun na Yangon.

W sferze politycznej i swobód obywatelskich wojskowi rozprawiali si  ze 
wszystkimi przejawami sprzeciwu, czego dramatycznym przyk adem by o prze-
trzymywanie pani Aung San Suu Kyi w areszcie domowym przez wi kszo  tego 
okresu. Jej partia jednak, cho  w ograniczonej skali, mog a legalnie dzia a , a ona 

9 D.I. Steinberg, Burma/Myanmar�, s. 91�92.
10 Stosunki dyplomatyczne Polski 1944�1982 r., Informator, t. 4, Ministerstwo Spraw Zagra-

nicznych, Warszawa 1984.



sama zachowa a ycie, co by o rzadkim zjawiskiem w azjatyckich dyktaturach. 
Zachód bojkotowa  junt  birma sk  i zastosowa  wobec niej rozmaite sankcje, co 
ona jednak lekcewa y a, mog c rozwija  wspó prac  z s siednimi pa stwami azja-
tyckimi, zw aszcza z Chinami. Poparcie Zachodu dla si  demokratycznych w Bir-
mie mia o ró ne formy, m.in. przyznano Aung San Suu Kyi pokojow  Nagrod  
Nobla w 1991 r. oraz wiele innych wyró nie  jak Nagroda Sacharowa Parlamentu 
Europejskiego. Równocze nie zachodnia polityka sankcji i nacisków nasila a si  
w miar  przed u ania i okresowego zaostrzania si  rz dów junty. Cho  formalnie 
g ucha na naciski z zewn trz, junta kilka razy próbowa a poprawi  relacje z Za-
chodem, ale brakowa o w tym konsekwencji.

Mi dzy innymi w 1997 r. zmieniono nazw  g ównego organu junty � Pa stwo-
wa Rada Przywrócenia Prawa i Porz dku (SLORC) sta a si  bardziej strawn  dla 
zagranicy Pa stwow  Rad  Pokoju i Rozwoju (State Peace and Development Co-
uncil � SPDC), podobno po konsultacji z ameryka skimi specjalistami od PR. Wy-
mieniono tak e, poza czterema g ównymi wojskowymi, wszystkich cz onków tego 
organu, w tym najbardziej skorumpowanych i znienawidzonych11. Dzia ania te by y 
inspirowane ch ci  poprawy relacji z mi dzynarodowym otoczeniem, ale nie przy-
nios y widocznych efektów. W 2002 r. genera  Khin Nyunt, pot ny szef wywia-
du wojskowego, podj  prób  nawi zania lepszych kontaktów z USA, zw aszcza 
na p aszczy nie wspó pracy w zwalczaniu uprawy ro lin s u cych do produkcji 
narkotyków i handlu narkotykami w regionie. Jego sztab opracowa  tak e pewne 
koncepcje porozumienia z opozycj  i przywracania demokracji. Zmiana admini-
stracji w USA na republika sk  przerwa a kontakty i uniemo liwi a ten zamiar. 
Spraw  wykorzystano pó niej do atakowania jej inicjatora w wewn trznych roz-
grywkach w juncie. Zosta  on, po krótkim okresie sprawowania funkcji premiera 
w latach 2003�2004, oskar ony o tolerowanie korupcji w ród pracowników wy-
wiadu, zdj ty ze stanowiska, skazany w procesie s dowym i osadzony w areszcie 
domowym, wielu jego wspó pracowników za  zg adzono. Kontakty junty z part-
nerami zagranicznymi sta y si  jeszcze trudniejsze i sporadyczne.

Wojskowi, izolowani na zewn trz i napotykaj cy w kraju niech  do  szero-
kich kr gów spo ecze stwa, czuli si  jednak w pewnym sensie zobligowani z o-
onymi obietnicami nowych wyborów do zaproponowania narodowi jakich  roz-

wi za  politycznych.
Od 1993 r. pracowa a tzw. Konwencja Narodowa, maj ca na celu przygoto-

wanie nowej konstytucji. Tempo jej prac by o wolne � wielokrotnie zawiesza a je 
i wznawia a � a sk ad ma o reprezentatywny (w 1995 r. wycofali si  z niej nielicz-
ni przedstawiciele NLD). Nowa konstytucja wed ug wojskowych mia a zapew-
ni  krajowi �stabilizacj  i rozwój�, co w praktyce wyrazi o si  w rozbudowanych, 

11 D.I. Steinberg, Burma/Myanmar�, s. 82�83.



praktycznie decyduj cych uprawnieniach si  zbrojnych i ich poka nej reprezenta-
cji we wszystkich organach w adzy, w tym jednej czwartej miejsc w ka dej z obu 
izb parlamentu, na co opozycja nie chcia a si  zgodzi . Konstytucj  t  ostatecznie 
zatwierdzono w referendum 10 maja 2008 r. Jego warunki i termin (bezpo rednio 
po dewastuj cym kraj cyklonie Nargis), podobnie zreszt  jak sama konstytucja, 
zosta y poddane zdecydowanej krytyce opinii mi dzynarodowej, a wynik referen-
dum � ponad 92% poparcia � porównany do najgorszych wzorów autorytarnych. 
W adze wojskowe na mocy nowej konstytucji zapowiedzia y wybory w 2010 r. 
Ich perspektywy nie wygl da y jednak dobrze. Bezwzgl dnie st umiono pokojo-
wy protest mnichów buddyjskich w 2007 r. (tzw. szafranow  rewolucj ) mimo sza-
cunku, jakim tradycyjnie darzony jest kler buddyjski w Mjanmie. W maju 2009 r. 
ikona demokratycznej opozycji Aung San Suu Kyi zosta a aresztowana pod za-
rzutami naruszenia warunków aresztu domowego � prawdopodobnie mia a wów-
czas miejsce prowokacja przeciwko niej zainspirowana przez s u by specjalne12 
� a w sierpniu skazana na trzy lata wi zienia. Szef junty Than Shwe natychmiast 
zamieni  jednak ten wyrok na kolejne 18 miesi cy aresztu domowego.

Potwierdzi o to, e wojskowi chcieli mie  pewno , e �Pani� (Lady), jak po-
wszechnie nazywana jest w Birmie Aung San Suu Kyi, nie we mie aktywnego 
udzia u w wyborach. Jej partia NLD wobec niespe nienia przez SPDC oczekiwa-
nych warunków � m.in. uwolnienia wi niów politycznych, mi dzynarodowego 
nadzoru nad wyborami � postanowi a w nich nie uczestniczy  i w konsekwencji 
zosta a zdelegalizowana. Cz  dzia aczy nie zaakceptowa a tego stanowiska i za-
powiedzia a udzia  w wyborach pod nazw  Narodowa Si a Demokratyczna. Pesy-
mistyczne by y te  wnioski z wizyty w Birmie w lipcu 2009 r. sekretarza general-
nego ONZ Ban Ki-moona, który mimo dwóch rozmów z szefem junty genera em 
Than Shwe, nie móg  si  zobaczy  z uwi zion  noblistk , a zapewnienia wojsko-
wych, e wybory b d  �uczciwe�, nie budzi y zaufania. Wydarzeniem o pozy-
tywnych konotacjach by a wizyta premiera Thein Seina w Nowym Jorku na sesji 
Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych we wrze niu 2009 r. By a to 
pierwsza wizyta przedstawiciela Birmy na tym szczeblu w siedzibie ONZ od 15 
lat, co pokazuje stopie  samoizolacji pa stwa. Premier w ostro nym i wywa onym 
wyst pieniu zapowiedzia  m.in. wolne i uczciwe wybory oraz zwolnienie wi -
niów politycznych, którzy b d  mogli bra  udzia  w wyborach. Rozmowa sekre-
tarza generalnego z premierem by a okazj  do ponownego przedstawienia oczeki-
wa  spo eczno ci mi dzynarodowej wobec Birmy.

Kampania wyborcza mocno faworyzowa a rz dow  Parti  Zwi zku Solidar-
no ci i Rozwoju (Union Solidarity and Development Party � USDP), inne partie 
mia y niewielkie mo liwo ci dzia ania. Same wybory 7 listopada 2010 r. przebie-

12 Peter Popham, The Lady and the Peacock, Experiment, London 2012, s. 380�384.



ga y spokojnie, cho  przy znacznej obecno ci wojska i policji. Frekwencja by a 
do  wysoka, oceniana w zale no ci od ród a na od 60% do 77%. Spodziewany 
sukces osi gn a rz dowa USDP � ponad 80% g osów, do dwóch izb parlamen-
tu dosta a si  jednak tak e pewna liczba przedstawicieli partii uwa anych za opo-
zycyjne, w tym opozycyjnie nastawieni przedstawiciele mniejszo ci narodowych. 
Kilka dni pó niej zako czono areszt domowy Aung San Suu Kyi. Birma wesz a 
w nowy etap swojej burzliwej historii.

W omawianym okresie o cjalne kontakty polsko-birma skie by y bardzo ograni-
czone. W Birmie akredytowany by  polski ambasador z Bangkoku, a w Warszawie 
birma ski z Berlina. Pod koniec lat 80. zawarto jednak dwa najwi ksze kontrakty 
handlowe mi dzy oboma krajami. Dzi ki aktywnej i profesjonalnej pracy jedne-
go z polskich handlowców (zreszt  by ego o cera wywiadu wojskowego) dosz o 
do sprzeda y do Birmy w dwóch partiach znacznej liczby polskich helikopterów 
Sokó  i Mi-2 z zak adów w widniku. Dostawy odbywa y si  na prze omie lat 80. 
i 90., czyli w okresie polskiej zmiany systemowej, za zgod  premiów � pocz tko-
wo Mieczys awa Rakowskiego, a potem Tadeusza Mazowieckiego. Polski sprz t 
oceniono bardzo wysoko, na tyle, e u ywano go równie  jako rodków transportu 
dla kierownictwa kraju. Kontrakt wzbudzi  protesty opozycyjnych dzia aczy bir-
ma skich przebywaj cych za granic  oraz niektórych pa stw zachodnich, zw asz-
cza Wielkiej Brytanii, dawnej pot gi kolonialnej. Pod jej naciskiem oraz w warun-
kach naszych zabiegów o przyj cie do UE i NATO dalsze transakcje sprzeda y 
helikopterów zosta y wstrzymane, a strona polska dostarcza a tylko cz ci zamien-
ne. Warto wspomnie , e tym czasie Wielka Brytania dostarcza a Mjanmie uzbro-
jenie za po rednictwem jednego z pa stw ASEAN. Przemiany ustrojowe zacho-
dz ce w Polsce spowodowa y zbli enie cz ci elit demokratycznych obu krajów. 
Pokojowa Nagroda Nobla dla Aung San Suu Kyi korespondowa a z nagrod  dla 
Lecha Wa sy i budzi a wzajemne zainteresowanie odleg ych krajów.

W latach 1998�1999 w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w depar-
tamencie zajmuj cym si  problematyk  azjatyck , prowadzone by y prace nad ini-
cjatyw , która mia a pozwoli  na odblokowanie kryzysu politycznego w Birmie. 
W kontakcie z umiarkowanymi opozycjonistami birma skimi i na podstawie pol-
skich do wiadcze  Okr g ego Sto u przygotowano plan dzia ania maj cy stwo-
rzy  mo liwo  podj cia rozmów mi dzy opozycj  a wojskowymi (autor, w tym 
czasie dyrektor w a ciwego departamentu MSZ, by  w t  inicjatyw  bezpo rednio 
zaanga owany i wspó pracowa  w tej sprawie z ówczesnym wiceministrem spraw 
zagranicznych Rados awem Sikorskim; inicjatyw  interesowali si  te  minister 
Bronis aw Geremek oraz prezydent Aleksander Kwa niewski). Formalnie na za-
proszenie Towarzystwa Azji i Pacy ku (kierowanego wówczas przez Krzysztofa 
Gawlikowskiego) w 1997 r. przyjecha  do Polski doktor Sein Win, premier rz -



du birma skiego na uchod stwie (National Coalition Government of the Union of 
Burma � NCGUB) z biurem w Waszyngtonie, zwi zany z NLD. Podkre la  on wie-
lokrotnie, e nie jest to w istocie rz d na uchod stwie, gdy  kontroluje do pewne-
go stopnia rozmaite tereny popieraj cych go mniejszo ci etnicznych, w tym Ka-
czinów, i ma tam swoje bazy. Premier odby  nieo cjalne rozmowy w Kancelarii 
Prezydenta (za prezydentury Lecha Wa sy), w Sejmie oraz w MSZ. Deklarowa  
wsz dzie, e jest gotów, wraz z NLD, podj  negocjacje z junt  wojskow  w celu 
rozwi zania kryzysu narodowego. Wspomnie  mo na, e opozycja nie uznawa a 
zmiany nazwy kraju przez junt  i nadal pos ugiwa a si  nazw  Birma. W 1998 r. 
prezydent Kwa niewski podczas wizyty w Malezji zadeklarowa , e Polska by aby 
gotowa go ci  u siebie taki �okr g y stó  birma ski�, udost pniaj c ten historycz-
ny polski mebel. Kancelaria Prezydenta podj a pó niej konsultacje drogami dy-
plomatycznymi z w adzami niektórych pa stw azjatyckich, oferuj c swoje dobre 
us ugi na rzecz rozwi zania kryzysu birma skiego. Ostatecznie, maj c na uwadze 
niekorzystny rozwój sytuacji w Birmie i uwarunkowania mi dzynarodowe, w tym 
niech tny stosunek pa stw azjatyckich do �mieszania si  Polski w sprawy tego re-
gionu�, minister Bronis aw Geremek poleci  wstrzymanie prac nad t  inicjatyw . 
Pó niej ju  tylko Lech Wa sa jako laureat pokojowej Nagrody Nobla kontaktowa  
si  kilkakrotnie, lub podejmowa  próby takich kontaktów, z Aung San Suu Kyi, 
laureatk  tej samej nagrody. Rezultaty bywa y rozmaite, lecz w ten sposób Polska 
nadal okazywa a zainteresowanie losem Birma czyków i wyra a a poparcie dla 
si  demokratycznych w Birmie.

Przyj cie Polski do UE w 2004 r. spowodowa o zastosowanie unijnych sankcji 
i polityk  ograniczenia kontaktów z Mjanm , co w praktyce zamrozi o wszelkie 
o cjalne relacje. W reakcji na wydarzenia z sierpnia i wrze nia 2007 r. (szafrano-
wa rewolucja) Polska przedstawi a w adzom Mjanmy zaniepokojenie brutalnym 
st umieniem pokojowych protestów i wezwa a do procesu pojednania narodowe-
go. Nasilono te  kontakty z przedstawicielami opozycji birma skiej, a rz d polski 
realizowa  ograniczon  pomoc humanitarn  dla uchod ców birma skich w Taj-
landii. Po tragicznych skutkach cyklonu Nargis, który w 2008 r. nawiedzi  Birm , 
prezydent Lech Kaczy ski wystosowa  depesz  kondolencyjn  do g owy pa stwa, 
przewodnicz cego SPDC genera a Than Shwe, a rz d przekaza  skromn  sum  
0,5 mln z otych na dzia ania UNICEF w Mjanmie.



Mjanma zajmuje do  rozleg e terytorium 677 tys. km2, wi ksze ni  Francja 
i kraje Beneluksu razem wzi te i nieco mniejsze od Teksasu. Terytorium to zamiesz-
kuje wed ug szacunków 58�62 mln ludzi. Kraj ma bogate zasoby naturalne, nie do 
ko ca zbadane, ale obejmuj ce z pewno ci  rop , gaz, w giel, antymon, chrom, ni-
kiel, platyn , mied , z oto, o ów, cynk, srebro, tungsten oraz kamienie szlachetne 
i pó szlachetne � tu s ynie z rubinów, sza rów i jadeitu. Znany te  jest z yznych 
ziem, w tym olbrzymiego potencja u produkcji ry u w delcie rzeki Irawadi i jesz-
cze niezniszczonych lasów tropikalnych, w tym cennych drzew tekowych. Liczne 
i ob te w wod  rzeki stanowi  du y potencja  energetyczny. Mjanma le y w wa -
nym strategicznie miejscu � mi dzy azjatyckimi pot gami Chinami i Indiami, a tak-
e graniczy z Tajlandi  b d c  przedmiotem zawzi tej rywalizacji Chin i USA.

Mimo tego strategicznie wa nego po o enia i wspomnianych atutów Mjanma 
by a uwa ana za pariasa spo eczno ci mi dzynarodowej. Decydowa y o tym nie 
tylko bojkot Zachodu, ale i jeden z najni szych na wiecie dochodów na g ow  lud-
no ci � oko o 1200 dolarów z uwzgl dnieniem wspó czynnika realnej si y nabyw-
czej � PPP13. Ponadto Birma mia a jeden z najni szych wska ników, je eli chodzi 
o procent PKB przeznaczany na ochron  zdrowia ludno ci (od 0,5% do 1%), oraz 
wiele innych równie dramatycznie niskich wska ników dotycz cych stopnia roz-
woju. Mo na tu wymieni  wysok  miertelno  niemowl t � 79 na 1000 urodze , 
nisk  redni  d ugo  ycia � oko o 60 lat, szerz ce si  choroby, takie jak: mala-
ria, gru lica i HIV/AIDS. W ró nych klasy kacjach pa stw wiata Birma zajmo-
wa a nieodmiennie dramatycznie nisk  pozycj , cho  mo na si  zgodzi , e nie 
zawsze by a ona ustalana w pe ni obiektywnie. Zajmowa a np. 14. miejsce w ród 
20 najbardziej niestabilnych pa stw wiata (wed ug The Fund for Peace), 17. miej-
sce, je eli chodzi o s abo  pa stw, na 141 sklasy kowanych przez Brookings In-
stitution, 163. miejsce na 164, je eli chodzi o wolno  prasy wed ug World Press 
Freedom Index, i 163. miejsce na 167 krajów sklasy kowanych przez Economist 
Intelligence Unit w ramach Democracy Index za rok 200814. Na wizerunku kra-
ju ci y a te  korupcja, jedna z najwi kszych na wiecie, która rozszerzy a si  po 
przej ciu ca o ci w adzy przez wojsko w 1988 r. i wed ug Corruption Perceptions 
Index plasowa a pod tym wzgl dem Mjanm  na 180. miejscu na 183 sklasy kowa-
ne pa stwa. Zasadnicze znaczenie, szczególnie dla pa stw zachodnich, mia  jed-
nak fakt, e od 1962 r. kraj pozostawa  po kontrol  wojska, która przybiera a cz -
sto ostre formy, je eli chodzi o ograniczanie demokracji i amanie praw cz owieka. 
Trudno jednak zapomnie , e w przesz o ci nawet o wiele brutalniejsze dyktatury 

13 South East Asia Regional Handbook, NATO HQ Situation Centre, czerwiec 2010, s. 24.
14 D.I. Steinberg, Burma/Myanmar�, s. 167�169.



� byle prozachodnie i antykomunistyczne � Zachód tolerowa . Wygasanie zimnej 
wojny zacz o zmienia  ten stan.

Sytuacja w Birmie pozostawa a jednak nader skomplikowana. Niezwykle z o-
one s  struktura etniczna kraju (oko o 135 narodowo ci), geogra czne rozmiesz-

czenie mniejszo ci (rdzenni Birma czycy stanowi  tylko oko o 68% ludno ci i yj  
g ównie w centrum kraju) oraz nierozwi zane problemy z czasów kolonizacji bry-
tyjskiej i pierwszych lat niepodleg o ci. Na to nak ada si  tradycyjny, niemal po-
wszechny udzia  mniejszo ci etnicznych w nielegalnej dzia alno ci, w tym w handlu 
narkotykami, kamieniami szlachetnymi, lud mi i broni . A do tego jeszcze wiele 
mniejszo ci tworzy o w asne wojsko i toczy o walki zbrojne z si ami rz dowymi, 
cho  ich intensywno  by a zmienna. Skutkowa o to niezwykle trudnymi do roz-
wi zania problemami i zach ca o rz dz cych do powo ywania silnych, centralnie 
zarz dzanych struktur pa stwowych, opartych na wojsku, i nastawia o ich krytycz-
nie do wszelkich prób poszerzenia swobód demokratycznych.

Kolonialna przesz o , w tym polityka brytyjska szczucia poszczególnych na-
rodowo ci na siebie, czyni a Birma czyków niezwykle wyczulonymi i nieufnymi 
wobec prób jakiejkolwiek obcej ingerencji, zw aszcza zachodniej. W praktyce od 
pocz tku niepodleg o ci, niezale nie od wspomnianej rebelii komunistów, trwa-
y tam rozmaite wojny domowe. Na przyk ad lud Karenów, niegdy  faworyzowa-

ny przez kolonizatorów, rozpocz  rebeli  ju  w 1949 r. i mo e by  ona uznana za 
najd u szy kon ikt zbrojny w czasach wspó czesnych. Dochodzi o tak e do cz -
stych kon iktów zbrojnych z innymi mniejszo ciami. Powodowa o to m.in. znacz-
ne wydatki pa stwa w zwi zku z prowadzeniem operacji przez si y zbrojne, któ-
rych liczebno  wzros a z oko o 200 tys. w 1988 r. do znacznie ponad 400 tys. 
w roku 2009. Stanowi o to olbrzymie obci enie dla bud etu, wahaj ce si  w gra-
nicach 25�37% ca o ci wydatków rz dowych, czyli 2,46�3,94% PKB15. Os abia-
o to efekty poprawy sytuacji gospodarczej, czego przejawem by  m.in. wzrost re-

zerw walutowych z dramatycznie niskich 30 mln dolarów w 1988 r., kiedy kraj by  
bankrutem, do ponad 3,36 mld dolarów w 2009 r. i niewielkiej nadwy ki w han-
dlu zagranicznym16. Wspomniane bogactwa naturalne, w tym przede wszystkim 
gaz, a tak e zaostrzaj ca si  rywalizacja mocarstw w po czeniu z wa nym stra-
tegicznie po o eniem Mjanmy sprawi y, e g ówne mocarstwa i s siedzi uwa nie 
obserwowali sytuacj  w tym kraju.

15 Ibidem, s. 66.
16 Ibidem.



W koncepcjach birma skich wojskowych atutem mi dzynarodowym Mjan-
my mia a si  sta  przynale no  do Stowarzyszenia Narodów Azji Po udniowo-
-Wschodniej (ASEAN). Organizacja podj a ryzyko przyj cia tego kraju do swoich 
szeregów, kieruj c si  wol  obj cia przez ASEAN ca ej Azji Po udniowo-Wschod-
niej, co realizowa o marzenia za o ycieli tej struktury z 1967 r. Mjanma wesz a 
w sk ad ASEAN w czerwcu 1997 r. Stanowisko tej organizacji regionalnej nale y 
widzie  w wietle innych ni  zachodnie tradycji dyplomatycznych, politycznych 
i kulturowych, w tym mocno zakorzenionej zasady nieingerencji w sprawy we-
wn trzne i znacz co zró nicowanej, je eli chodzi o swobody demokratyczne, sy-
tuacji w ró nych pa stwach samego ASEAN. Najwi ksze znaczenie mia y jednak 
sprawy gospodarcze. Birma mog a by  dla innych krajów ASEAN ród em zarów-
no taniej si y roboczej, jak i cennych surowców, na pocz tek gazu, ropy i drewna.

W 1992 r. Tajlandia wezwa a do constructive engagement wobec Mjanmy, któ-
re mia o prowadzi  do z agodzenia systemu politycznego. Motywem propozycji 
by a prawdopodobnie ch  u atwienia sobie wej cia na rynek birma ski. Istotn  
rol  w przecieraniu drogi do przyj cia Birmy do ASEAN odegra a wizyta premie-
ra Singapuru Goh Chock Tonga w marcu 1994 r. Jego kraj sta  si  nieco pó niej 
jednym z g ównych inwestorów w Birmie. Na pocz tku 1997 r. Birm  odwiedzi  
tak e prezydent Indonezji Suharto, co zapewne równie  przy pieszy o przyj cie 
do ASEAN oraz da o powód do spekulacji, e wojskowi birma scy chcieliby wzo-
rowa  si  na ówczesnym systemie rz dów w Indonezji. Nied ugo pó niej upadek 
Suharto zako czy  te rozwa ania17. Wprowadzenie Mjanmy do ASEAN by o re-
alizowane pod nadzorem i poprzez kontakty wspomnianego ju  genera a Khin Ny-
unta. W tym samym roku Birma/Mjanma wesz a w sk ad tzw. BIMSTEC (Ban-
gladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation), a pó niej 
do innych organizacji regionalnych. W sierpniu 1999 r. uczestniczy a w Kunmin-
gu wraz z Chinami, Indiami i Bangladeszem w konferencji na temat poprawy ko-
munikacji pomi dzy tymi krajami m.in. poprzez o ywienie po udniowej odnogi 
Jedwabnego Szlaku, cz cej indyjski Asam z chi skim Yunnanem oraz dociera-
j cej do Oceanu Indyjskiego.

Przyj cie Birmy do ASEAN nie by o wolne od napi . Kiedy na pograniczu 
z Tajlandi  uruchomiono gazoci g dostarczaj cy gaz birma ski do tego kraju (g ów-
nym udzia owcem by  francuski Total) i przyst piono do realizacji znacznych kon-

17 Damien Kingsbury, South East Asia: A Political Pro le, Oxford University Press, Oxford 
2005, s. 133�135.



traktów z  rmami tajskimi dotycz cych eksploatacji lasów, dosz o do napi  mi -
dzy oboma krajami w zwi zku z kolejn  ofensyw  wojsk birma skich przeciwko 
Karenom i cz stym naruszaniem granicy tajlandzkiej. Napi cia te trwa y od roku 
1998 do 2000 i by y przedmiotem ostrej krytyki ze strony Tajów na spotkaniach 
organów ASEAN. Od po owy pierwszego dziesi ciolecia XXI w. organizacja za-
cz a przejawia  rosn ce zniecierpliwienie k opotami, jakie w opinii wiatowej 
sprawia a jej Mjanma, w zwi zku z jej sytuacj  wewn trzn . W o wiadczeniu 
z 2007 r. zapowiedzia a, e nie b dzie wi cej wyst powa a w obronie Mjanmy na 
forum mi dzynarodowym. Równocze nie jednak ASEAN nadal zach ca  do pozy-
tywnych zmian w Mjanmie, czego przyk adem by o wezwanie szczytu z pa dzier-
nika 2009 r., aby zapowiadane na 2010 r. wybory by y wolne i uczciwe.

Decyduj ce jednak dla podej cia ASEAN do Mjanmy by y stosunki gospodar-
cze. Tajlandia i Singapur znalaz y si  w ród g ównych partnerów handlowych i in-
westorów w tym kraju. Powodowa o to ograniczanie przez te kraje nacisku wywie-
ranego przez ASEAN na Mjanm  w sprawach demokratyzacji, w tym hamowanie 
inicjatyw gotowych do wywarcia takiego nacisku krajów, np. Filipin i Indonezji 
(po obaleniu dyktatury genera a Suharto). Przynale no  do ASEAN tylko nie-
znacznie poprawia a notowania Mjanmy na arenie mi dzynarodowej, szczególnie 
u pa stw zachodnich, równocze nie by a przyczyn  sporów i trudno ci w samej 
organizacji. Niew tpliwie jednak sprzyja a o ywieniu i modernizacji gospodarki, 
ci gle bardzo zacofanej i s abej.

W polityce Unii Europejskiej wobec Mjanmy obowi zywa o wspólne stano-
wisko z 1996 r., mody kowane w latach nast pnych, b d ce po czeniem sank-
cji polityczno-gospodarczych i zach t do przemian demokratycznych. Po kolej-
nych dramatycznych wydarzeniach w 2007 r. UE wprowadzi a dodatkowe sankcje 
i ograniczenia w stosunkach gospodarczych, w tym dotycz ce handlu i inwestycji 
w sektorze drzewnym oraz wydobycia minera ów, z uwzgl dnieniem kamieni szla-
chetnych i pó szlachetnych. Ograniczenia nie obj y jednak sektora energetyczne-
go i eksploatacji gazu przez Total oraz inne koncerny. Stanowisko UE ulega o wi c 
zaostrzeniu, zwi kszano zakres sankcji gospodarczych oraz rozszerzano list  osób 
obj tych zakazem wizowym.

Sankcje te, g ównie z powodu braku aktywnego poparcia ze strony zarówno 
pa stw regionu ASEAN, jak i takich krajów, jak: Chiny, Indie, Japonia i Korea 
Po udniowa, oraz ze wzgl du na ich wycinkowy charakter i niewielki udzia  UE 
w wymianie handlowej Mjanmy, nie mia y wi kszego znaczenia gospodarczego. 
By  to jednak symbol pot pienia ze strony Zachodu i forma nacisku psychologicz-
nego na w adze. Co charakterystyczne, dawna pot ga kolonialna, Wielka Brytania, 
jakby wyrównuj c stare porachunki, by a jednym z najbardziej zaanga owanych 
zwolenników sankcji i zdecydowanie sprzeciwia a si  jakiemukolwiek ich uela-



stycznieniu mimo ich widocznej nieskuteczno ci i pewnych nadziei na popraw  
sytuacji w kraju. Mia o to miejsce tak e pod koniec 2010 r., kiedy z inicjatyw  roz-
wa enia zmian w stosunku do Mjanmy wyst pi y w UE W ochy wspierane przez 
Polsk . Brytyjczycy podj li wtedy bardzo aktywne dzia ania, aby wszelkie roz-
wa ania zmian od razu eliminowa . Autor jako dyrektor Departamentu Azji i Pa-
cy ku MSZ oraz pracownicy departamentu zajmuj cy si  krajami ASEAN spo-
tkali si  wr cz z próbami aroganckich nacisków ze strony ambasady brytyjskiej. 
Pod koniec 2010 r. UE zdawa a sobie spraw  z ma ej skuteczno ci sankcji, ale nie 
mia a koncepcji nowych dzia a  wobec Mjanmy.

Stany Zjednoczone zastosowa y wobec Mjanmy polityk  ogranicze  i naci-
sków w stosunkach gospodarczych ju  w 1988 r., po brutalnym st umieniu prote-
stów spo ecznych, przerywaj c realizowane od lat programy pomocy humanitar-
nej oraz walki z handlem narkotykami i upraw  ro lin s u cych do ich produkcji. 
W nast pnych latach stopniowo zwi ksza y nacisk poprzez wprowadzanie nowych 
sankcji gospodarczych i  nansowych, a w ko cu wyda y ca kowity zakaz importu 
towarów birma skich oraz wiadczenia us ug  nansowych dla tamtejszych  rm. 
Zacz y tak e sprzeciwia  si  jakiejkolwiek pomocy  nansowej i gospodarczej dla 
Mjanmy ze strony organizacji mi dzynarodowych. Mjanma znalaz a si  ponadto na 
jednym z pierwszych miejsc ameryka skiej listy krajów producentów narkotyków, 
co równie  mia o powa ne konsekwencje. Stosunki dyplomatyczne zosta y utrzy-
mane, ale po obu stronach obni ono poziom szefów ambasad do charge d�affaires.

Po nieudanej próbie poprawy stosunków w 2002 r., podj tej przez genera a 
Khin Nyunta, stosunki dwustronne wesz y w szczególnie trudny okres. W 2007 r. 
USA zaproponowa y w Radzie Bezpiecze stwa NZ rezolucj  pot piaj c  Birm /
Mjanm  jako gro b  dla pokoju i bezpiecze stwa w regionie. Zosta a ona jednak 
zablokowana przez Chiny i Rosj . W tym samym roku Aung San Suu Kyi przy-
znano Z oty Medal Kongresu. W 2008 r. USA zgodzi y si  przyj  znaczn  liczb  
uchod ców Karenów z obozów w Tajlandii. W adze birma skie odmówi y za  bez-
po redniego przyjmowania pomocy z okr tów, samolotów i helikopterów USA dla 
o ar cyklonu Nargis mimo gigantycznych zniszcze  ocenianych na oko o 2,4 mld 
dolarów oraz mierci oko o 138 tys. osób � prawdopodobnie obawiaj c si  inter-
wencji zbrojnej przy tej okazji. Pomoc oferowana wówczas przez Stany Zjedno-
czone mia a si ga  75 mln dolarów18.

Po obj ciu w adzy nowa administracja prezydenta Baracka Obamy dokona-
a w 2009 r. ca o ciowego przegl du polityki wobec Mjanmy. Wi za o si  to ze 

wzrostem znaczenia Azji Wschodniej dla USA i traktowaniem coraz wyra niej 
Chin jako partnera, ale i konkurenta, którego wp ywy nale y ogranicza . Mjanma 
za  na skutek bojkotu Zachodu stawa a si  coraz bardziej uzale niona od Chin, 

18 D.I. Steinberg, Burma/Myanmar�, s. 141.



dla których jej strategiczne po o enie by o nader cenne. W wyniku tej rewizji po-
stanowiono o cjalnie utrzyma  dotychczasowe cele polityczne, z demokratyza-
cj  na czele (ogólnie zbie ne z celami UE), ale równocze nie radykalnie zmieni  
metody dzia ania na rzecz ich osi gni cia. Waszyngton intensy kowa  stopniowo 
dialog z w adzami birma skimi. Pocz tkowo odbywa o si  to kana em wznowio-
nej wspó pracy w walce z narkotykami, pó niej kana em parlamentarnym � m.in. 
wa n  wizyt  w Mjanmie z o y  senator Jim Webb.

Nast pnie uruchomiono kontakty przedstawicieli administracji, które dosz y 
do wysokiego szczebla � asystenta sekretarza stanu � i nabra y charakteru dialogu 
politycznego. By o to dzia anie odmienne od poczyna  UE, której specjalny wy-
s annik do spraw Mjanmy nie mia  mandatu do negocjacji z junt  ani nie nale a  
do kó  decyzyjnych w Brukseli. Zajmowa  si  w zasadzie jedynie kontaktami ze 
specjalnym wys annikiem Narodów Zjednoczonych do spraw Birmy i próbowa , 
z miernym zreszt  skutkiem, skoordynowa  polityk  cz onków UE wobec Birmy. 
Waszyngton kilkakrotnie wyra a  publicznie rozczarowanie rezultatami prowadzo-
nego dialogu, ale kontynuowa  go przyznaj c, e sytuacja w Mjanmie oraz w re-
gionie jest bardzo skomplikowana, a problemy nie ograniczaj  si  do kwestii praw 
cz owieka i polityki sankcji. W tym czasie oceniano, e do dialogu z junt  w adze 
USA sk ania a ch  kontrolowania i przeciwdzia ania zacie nianiu jej stosunków 
z Kore  Pó nocn , co mog o grozi  proliferacj  broni nuklearnej. Dzi  wydaje si , 
e motywy USA by y szersze i, nie umniejszaj c znaczenia czynnika korea skie-

go, wynika y g ównie z przewarto ciowa  zwi zanych z przygotowywaniem po-
lityki �powrotu do Azji� (rebalance). Wznowiony z inicjatywy Waszyngtonu dia-
log ameryka sko-birma ski móg  by  uwa any przez w adze Mjanmy za szans  
na zmniejszenie izolacji w przysz o ci.

Izolacja junty po zamachu w 1988 r. oraz okresowe trudno ci, jakie napotyka y 
Chiny na forum mi dzynarodowym po dramatycznych wydarzeniach na placu Tia-
nanmen w 1989 r., spowodowa y wzajemne zainteresowanie i zbli enie obu kra-
jów. W miar  nasilania si  niech ci i bojkotu ze strony Zachodu wobec Mjanmy 
Chiny stopniowo stawa y si  coraz wa niejszym partnerem dla junty mimo trady-
cyjnych obaw Birma czyków, równie  wojskowych, przed pó nocnym s siadem. 
Z kolei Pekin zawsze uwa a , e do jego dynamicznego rozwoju niezb dne s  sta-
bilna sytuacja i przyjazna polityka krajów s siednich, w tym Mjanmy. Strategicz-
ne intencje Chin wobec Mjanmy nakre lono ju  w roku 198519. S  to: dost p do 
surowców, dost p do rynku i otwarcie korytarza transportowego i komunikacyj-
nego cz cego po udniowo-zachodni  prowincj  Yunnan, granicz c  z Mjanm , 
z Oceanem Indyjskim. Od ko ca lat 80. wspó praca dwustronna zacz a si  roz-

19 Pan Qi, Opening the Southwest: An Expert Opinion, �Beijing Review� 1985, nr 28, s. 22�23.



wija . Stopniowo ros o te  znaczenie czynników strategicznych zwi zanych z d -
eniem Chin do zaj cia wiod cego miejsca w regionie i na wiecie.

Mjanma dysponowa a wyj ciem na Zatok  Bengalsk , jej porty mog y zapew-
ni  zaopatrzenie dla okr tów chi skich i dzi ki temu u atwia  obserwacj  oraz 
kontrol  zachodniego wylotu cie niny Malakka. Mia a za  ona strategiczne zna-
czenie dla USA, Japonii, Korei Po udniowej, jak równie  dla samych Chin (prze-
p ywa tamt dy 80% ropy importowanej do Chin). Istotna by a tak e obserwacja 
poczyna  marynarki indyjskiej w tej cz ci Oceanu Indyjskiego. Chiny doceni-
y równie  mo liwo ci omini cia cie niny Malakka dzi ki przesy aniu surowców 

energetycznych poprzez Mjanm  do Yunnanu. Firmy chi skie od pocz tku bar-
dzo si  zaanga owa y w birma ski sektor energetyczny, w tym w budow  gazo- 
i ropoci gów. Projektem wiod cym by a rozpocz ta w po owie 2010 r., a zako -
czona w roku 2013 budowa podwójnego gazoci gu i ropoci gu o d ugo ci oko o 
1100 km, maj cych przesy a  gaz naturalny, wydobywany u wybrze y stanu Ara-
kan, i rop  z portu Kyaukpyu do Kunmingu w Yunnanie. Dostawy gazu przewi-
dziane s  na 30 lat i maj  wynosi  oko o 12 bln m3 rocznie. Dostawy ropy nafto-
wej maj  wynosi  oko o 22 mln ton rocznie i omija  ryzykown  i du o d u sz  
drog  przez cie nin  Malakka.

Firmy chi skie zaanga owa y si  tak e w budow  dróg, portów, kopalni, za-
pór i hydroelektrowni, z których pr d mia by by  w wi kszo ci przesy any do 
Chin. Ocenia si , e w Mjanmie w tym czasie w wielkich projektach inwestycyj-
nych uczestniczy o aktywnie prawie 70 wielkich chi skich koncernów. W wyniku 
wzrostu obecno ci chi skiej dosz o do imponuj cego powi kszenia si  wymiany 
handlowej z 25,5 mln dolarów w 1988 r. do oko o 6,5 mld dolarów w roku 201120. 
Rynek Mjanmy zosta  zalany tanimi towarami chi skimi, stwarzaj cymi ostr  kon-
kurencj  dla dopiero rozwijaj cej si  produkcji miejscowej. W roku 2011 Chiny 
sta y si  najwi kszym partnerem handlowym i inwestorem w Mjanmie, wyprze-
dzaj c Tajlandi , Singapur i Indie. Sta y si  te  najwi kszym dostawc  broni dla 
junty. Skumulowana warto  jej dostaw mia a przekracza  3 mld dolarów.

Ze wzgl du na znaczenie wspó pracy z Mjanm  Chiny na forum mi dzynaro-
dowym sprzeciwia y si  wszelkim próbom ingerowania w jej sprawy wewn trzne. 
W praktyce w ONZ Pekin roztoczy  nad Mjanm  swego rodzaju parasol ochronny, 
cho  nara a o go to na krytyk  ze strony pa stw zachodnich. O wadze, jak  przy-
wi zywa y Chiny do dobrych stosunków z tym krajem, wiadczy y coraz cz stsze 
kontakty polityczne z przywódcami junty, w tym wizyta ówczesnego chi skiego 
wiceprezydenta Xi Jinpinga w grudniu 2009 r., wizyta chi skiego premiera Wen 
Jiabao w czerwcu 2010 r. po czona z obchodami 60-lecia stosunków dyploma-

20 Renaud Egreteau, Pour une relecture du �grand jeu� entre l�Inde et la Chine en Birmanie, 
IFRI, Paris 2012, s. 10.



tycznych, kiedy to podpisano 15 porozumie  gospodarczych, wizyta szefa junty 
genera a Than Shwe we wrze niu 2010 r., kiedy Chiny przyzna y Mjanmie nie-
oprocentowany kredyt w wysoko ci 4,2 mld dolarów, oraz wiele innych. Wizyty 
i realizowane w tym czasie kontakty i kontrakty wskazywa y na dobre rozeznanie 
pó nocnego s siada w sytuacji politycznej w Mjanmie i na dalekowzroczne podej-
cie do stosunków z tym krajem, w tym umacnianie zwi zków personalnych mi -

dzy elitami i wi zi gospodarczych mi dzy krajami.
Stosunki dwustronne nie by y jednak wolne od problemów. Cieniem k ad y si  na 

nich produkcja narkotyków i handel narkotykami, które przep ywa y przez granic  
w obu kierunkach. Gwa towny wzrost eksploatacji bogactw naturalnych w Mjanmie 
i dominuj cy w nim udzia  Chi czyków by  cz sto przyczyn  zadra nie  i niepo-
rozumie . Rabunkowy wyr b lasów, zanieczyszczanie rodowiska (g ównie wody) 
przy wydobyciu z ota, miedzi i innych kopalin powodowa y napi cia w kontak-
tach z lokalnymi spo eczno ciami i rodz cym si  ruchem ekologicznym. Problem 
zaostrza  fakt, e przy du ych projektach  rmy chi skie sprowadza y z Chin ro-
botników, którzy, zdaniem miejscowych, korzystali z nadmiernych przywilejów, 
a nawet bezkarno ci (jak w przypadku handlu narkotykami).

Dosz y do tego tradycyjne obawy Birma czyków, którzy maj c powa ne pro-
blemy ze swoimi mniejszo ciami, nie chcieli mie  w kraju jeszcze liczniejszej 
mniejszo ci chi skiej. Tymczasem zacie nienie stosunków ju  przynios o skokowy 
nap yw ludno ci chi skiej. Ocenia si , e obok o cjalnie mieszkaj cych 300 tys. 
Chi czyków oko o 2 mln przebywa w Mjanmie nielegalnie, z tego wi kszo  przy-
by a w ostatnich 20 latach. Niektóre miasta na pó nocy kraju takie jak Lasho s  ju  
ca kowicie zdominowane przez ludno  chi sk . Chi czycy zaczynaj  te  domi-
nowa  w kolebce kultury birma skiej � mie cie Mandalay.

Dla wojskowych dobre stosunki z Chinami by y od kilkunastu lat gwarancj  
bezpiecze stwa i stanowi y swego rodzaju os on  przed krytyk , sankcjami, boj-
kotem, a nawet gro bami interwencji ze strony krajów zachodnich. Wydaje si  
jednak, e pod koniec pierwszej dekady XXI w. równie  w kierownictwie woj-
skowym pojawi y si  oceny, e m.in. ze wzgl du na szybki wzrost mocarstwowej 
pozycji Chin dalsze rozszerzanie wszechstronnych powi za  z tym krajem niesie 
ró ne zagro enia. Taka ewolucja pogl dów junty mia a powa ne konsekwencje 
dla Mjanmy oraz dla sytuacji w regionie.

Mocarstwem, które od pewnego czasu stara o si  umacnia  wp ywy w Mjan-
mie, by  drugi wielki s siad � Indie. ywi y one sympati  do ruchów demokratycz-
nych w Birmie powstaj cych w latach 1988�1990, a umacnia y j  jeszcze zwi zki 
z Indiami pani Aung San Suu Kyi (w New Delhi ko czy a szko  redni , kiedy jej 
matka by a tam ambasadorem Birmy). Po nieuznanych przez wojskowych wybo-
rach w 1990 r. Indie do czy y do zdecydowanych krytyków junty � All India Ra-



dio by o jednym z azjatyckich mediów najbardziej krytycznych wobec birma skiej 
junty. Jednak od 1993 r., pod wp ywem kr gów wojskowych, stanowisko Indii za-
cz o by  bardziej elastyczne. Motywem tego by o d enie do uzyskania wspó pra-
cy junty w ciganiu separatystycznych rebeliantów ze wschodnich prowincji Indii, 
cz sto maj cych bazy po birma skiej stronie granicy, oraz o ywienie kontaktów 
gospodarczych wa nych dla tej cz ci kraju, odci tej od morza i ubogiej. W tym 
czasie Indie zmienia y swój model rozwoju i nastawia y si  na rozbudow  wymia-
ny z zagranic . Celem strategicznym by o jednak uzyskanie dla wschodniej cz ci 
kraju czno ci z Zatok  Bengalsk , ograniczenie wp ywów Chin i os abienie okr -
aj cego Indie a cucha pa stw pod wp ywami Pekinu. Zacie niaj c wspó prac  

z pa stwami zachodnimi, Indie przerwa y wprawdzie w roku 2008 dostawy broni 
do Mjanmy, ale nadal oferowa y wszechstronn  pomoc i wspó prac .

Mimo przegrania pocz tkowo rywalizacji z  rmami chi skimi o pierwsze wiel-
kie kontrakty na wydobycie i przesy  ropy i gazu  rmy indyjskie nie rezygnowa y 
z rywalizacji i pozosta y w sektorze jako podwykonawcy. Indie s nansowa y mo-
dernizacj  portu Sittwe, zbudowa y tzw. drog  przyja ni Tamu�Kalemyo�Kale-
wa cz c  zachodni  Mjanm  z Indiami oraz prowadzi y prace nad drog  wodn  
rzek  Kaladan. Firmy indyjskie (najcz ciej z sektora pa stwowego) prowadzi y 
te  wiele budów elektrowni wodnych w zachodniej cz ci kraju, a w adze indyj-
skie tworzy y o rodki szkolenia zawodowego i nauki j zyka angielskiego. Wpraw-
dzie wymiana handlowa Indii z Mjanm  znacznie ust powa a wymianie z Chinami 
(by a oko o czterech razy mniejsza), Indie jednak sta y si  ju  najwi kszym ryn-
kiem zbytu dla produkcji rolniczej Mjanmy i wesz y w ostatnich latach do pierw-
szej czwórki jej partnerów handlowych i inwestorów.

O ywione by y te  kontakty polityczne � szef junty genera  Than Shwe sk ada  
o cjalne wizyty w New Delhi w latach 2004 i 2010 (pierwsze wizyty birma skie-
go szefa pa stwa w Indiach), a od roku 2003 przedstawiciele najwy szych w adz 
Indii odwiedzali o cjalnie Mjanm 21. Mjanma dobrze wspó pracowa a tak e z In-
diami w ramach BIMSTEC i ASEAN Regional Forum (ARF) oraz szczytów ASE-
AN�Indie. Mimo uprzedze  wobec Hindusów z czasów kolonialnych wojskowi 
od pewnego czasu dostrzegali w Indiach wa nego partnera, który wprawdzie nie 
równowa y  w pe ni wp ywów Chin, ale znacznie rozszerza  mo liwo ci manew-
rów politycznych w regionie.

Wa ne by y równie  stosunki z Japoni , która odgrywa a bardzo istotn  rol  
w Birmie po odzyskaniu przez ni  niepodleg o ci. Czo owi birma scy politycy 
i dowódcy wojskowi tej epoki jako m odzi ludzie w czasie wojny przeszli prze-
szkolenie wojskowe w Japonii i ywili do tego kraju sympati  oraz podziw. Po-
nadto japo skie reparacje wojenne w latach 1955�1988, oceniane na 2,5 mld dola-

21 Ibidem, s. 19.



rów, przyczyni y si  do odbudowy Mjanmy. Japo skie naciski i perswazje w latach 
1987�1988 mia y istotny udzia  w stopniowym odchodzeniu od upa stwowionej 
gospodarki (�socjalizmu�), a tak e prywatyzacji cz ci przedsi biorstw. Po zama-
chu w 1988 r. i przej ciu w adzy przez m odsze pokolenie wojskowych wp ywy 
japo skie stopniowo s ab y, ciosem dla nich by a w 2002 r. mier  genera a Ne 
Wina, który do ko ca zachowa  sympatie do Tokio.

Pod naciskiem USA równie  zaanga owanie gospodarcze Japonii w Mjanmie 
znacznie os ab o. Jej dawne dominuj ce miejsce w gospodarce kraju zaj y Chiny. 
Japonia ograniczy a si  do pomocy rozwojowej, a pó niej ju  tylko humanitarnej, 
rz du kilkudziesi ciu milionów dolarów, systematycznie zmniejszanej w zwi zku 
z nowymi sankcjami Zachódu. Pod koniec pierwszej dekady XXI w. zarówno na 
szczeblu rz dowym, jak i w wielkich koncernach pojawi y si  jednak pogl dy, e 
ze wzgl dów strategicznych w interesie Japonii nie le y pozostawienie Mjanmy 
pod ca kowit  kontrol  Chin. Dotyczy o to szczególnie sektora energetycznego22. 
Nic wi c dziwnego, e w perspektywie wyborów w listopadzie 2010 r. zarówno 
rz d, jak i koncerny podj y dzia ania przygotowawcze do powrotu do Mjanmy 
i bardzo uwa nie przygl da y si  rozwojowi sytuacji m.in. po to, aby znale  uza-
sadnienie szybkiej zmiany podej cia do Birmy. Stanowisko to z nadziej  odnoto-
wali wojskowi w Mjanmie.

Birma od odzyskania niepodleg o ci i przyj cia polityki niezaanga owania utrzy-
mywa a dobre kontakty z ONZ. Osi gn y one najwy szy poziom, kiedy birma -
ski ambasador przy ONZ U Thant zosta  wybrany na sekretarza generalnego or-
ganizacji i pe ni  t  funkcj  w latach 1961�1971. Zamach stanu genera a Ne Wina 
w 1962 r. zapocz tkowa  stopniowe ograniczanie wspó pracy z ONZ. Po nieuzna-
nych przez wojsko wyborach w 1990 r. wielokrotnie podejmowano próby wp y-
wania na Mjanm  poprzez ONZ. Z inicjatywy pa stw zachodnich Zgromadzenie 
Ogólne NZ w latach 1991�2010 przyj o kilkana cie rezolucji dotycz cych praw 
cz owieka w Mjanmie, o niewielkim jednak wp ywie na sytuacj  w tym kraju, ale 
os abiaj cych jego pozycj  mi dzynarodow . W grudniu 2007 r. pod auspicjami 
sekretarza generalnego Ban Ki-moona zosta a powo ana nieformalna Grupa Przy-
jació  Sekretarza Generalnego do spraw Mjanmy, w sk ad której wesz o 14 pa stw, 
w tym wszyscy stali cz onkowie Rady Bezpiecze stwa. Sekretarz generalny powo-
a  te  dwóch specjalnych wys anników SG ONZ, którzy podczas do  cz stych 

wizyt w Mjanmie g ównie zabiegali o z agodzenie ró nego rodzaju represji stoso-
wanych przez junt  wobec w asnych obywateli, w tym o zwolnienie wi niów po-
litycznych. Starali si  te  wspiera  proces narodowego pojednania i plany powro-
tu do demokracji oraz u atwia  rozwój wspó pracy mi dzy ONZ a Mjanm . By o 
to równie  g ówn  przes ank  wizyt Tomása O. Quintany, specjalnego wys anni-

22 D.I. Steinberg, Burma/Myanmar�, s. 124�126.



ka Narodów Zjednoczonych do spraw praw cz owieka, po których przygotowy-
wa  on raporty na temat praw cz owieka w Mjanmie. W zwi zku z cyklonem Na-
rgis ONZ zdecydowanie zaanga owa a si , mimo oporów ze strony wojskowych, 
w akcj  pomocy. Pozwoli o to w pó niejszym terminie rozszerzy  wspó prac  hu-
manitarn  i rozwojow , zw aszcza w rolnictwie.

W po owie roku 2008 dzia aj ca na emigracji Narodowa Rada Zwi zku Birmy 
(National Council of the Union of Burma � NCUB) podj a bez powodzenia prób  
zakwestionowania w ONZ legalno ci reprezentacji rz dzonej przez wojsko Birmy. 
W lipcu 2009 r. sekretarz generalny odwiedzi  Mjanm , o cjalnie w celu zapozna-
nia si  z wynikami pomocy w usuwaniu szkód spowodowanych cyklonem Nargis. 
W rzeczywisto ci chodzi o o przy pieszenie procesów demokratyzacji. Wynikiem 
wizyta by a m.in. wspomniana pierwsza od 15 lat wizyta birma skiego szefa rz du 
na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sierpniu tego roku. Pod koniec 2010 r. 
mo na by o oceni , e mimo do  du ej intensywno ci dialog ONZ�Mjanma przy-
niós  ograniczone rezultaty, g ównie w postaci uwolnienia pewnej liczby wi niów 
politycznych oraz wspomnianego o ywienia wspó pracy humanitarnej i rozwojo-
wej. Istotne znaczenie mia o tak e umo liwienie przedstawicielom junty, poprzez 
wymuszone kontakty z przedstawicielami ONZ, prze amania narzuconej sobie izo-
lacji i lepsze zrozumienie wspó czesnego wiata. Podobnie spo eczno  mi dzy-
narodowa wzbogaci a wiedz  o Mjanmie poprzez kontakty bezpo rednie z przed-
stawicielami junty, do których poprzednio prawie nie dochodzi o.

W wyniku wyborów w listopadzie 2010 r., które by y jednak dalekie od spe -
nienia kryteriów demokratycznych, powsta y dwuizbowy parlament i parlamenty 
poszczególnych stanów. Dzi ki nowej konstytucji i odpowiedniej ordynacji wy-
borczej organy te w wysokim stopniu by y kontrolowane przez wojsko poprzez 
bezpo rednich przedstawicieli si  zbrojnych (w 440-osobowej izbie ni szej woj-
skowi maj  110 miejsc, a w 224-osobowej izbie wy szej � 56). Wp ywy armii do-
datkowo umacnia y partie polityczne stworzone przez wojsko i z udzia em by ych 
wojskowych, w tym g ówna partia rz dowa � Partia Zwi zku Solidarno ci i Roz-
woju (USDP), która zdoby a oko o 80% pozosta ych miejsc w wyborach w roku 
2010. Taka sytuacja nie sk ania a do zbytniego optymizmu, je eli chodzi o per-
spektywy zmian w Mjanmie. Jednak e, co te  nale y odnotowa , w parlamencie 
pojawi y si  reprezentacje ró nych si  i orientacji politycznych, a tak e warunki 



do debat o sprawach kraju oraz jego polityce. Uruchomi o to zupe nie nowe pro-
cesy przemian politycznych.

W marcu 2011 r. ukonstytuowa  si  nowy, cywilny rz d. Nast pi y symboliczne 
kroki w postaci o cjalnego rozwi zania junty wojskowej, zmiany  agi pa stwo-
wej i nazwy pa stwa na Republika Zwi zku Mjanmy. O cjalnie w adz  obj  pre-
zydent Thein Sein, by y premier i genera , który przyst pi  do tworzenia rz du. 
W 34-osobowym gabinecie kilka stanowisk ministerialnych obj li nowi cenieni 
technokraci, a kilka wyró niaj cy si  ministrowie z poprzedniego rz du. Ministrem 
spraw zagranicznych zosta  U Wunna Maung Lwin, poprzednio ambasador na wie-
lu placówkach, w tym w Genewie i w Brukseli. Na czele zespo u doradców ekono-
micznych prezydenta stan  profesor ekonomii U Myint z uniwersytetu w Rangu-
nie, ceniony wspó pracownik ONZ, uwa any za osob  blisk  Aung San Suu Kyi. 
Z ycia publicznego o cjalnie usun  si  ca kowicie generalissimus Than Shwe, 
który rz dzi  elazn  r k  od roku 1992.

Po zaprzysi eniu pierwsze publiczne wyst pienia Thein Seina by y wywa o-
ne i skoncentrowane na potrzebie przy pieszenia rozwoju gospodarczego. Pierw-
sza po owa roku up yn a raczej na instalowaniu si  zmody kowanej nieco �starej 
w adzy� w nowych cywilnych warunkach i strukturach ni  na wa niejszych zmia-
nach. Dopiero druga po owa roku, a zw aszcza jego ostatnie miesi ce, przynios y 
nowe, cz sto zaskakuj ce wydarzenia. Tendencja ta nasili a si  w pierwszej po o-
wie roku 2012. W du ym skrócie do najwa niejszych zmian w sytuacji w Mjan-
mie nale y zaliczy  nast puj ce:

 � Od pa dziernika 2011 do stycznia 2012 r. mia y miejsce trzy amnestie, na 
mocy których zwolniono z wi zie  niemal wszystkich wi niów politycz-
nych, w tym najwa niejszych wywodz cych si  z opozycji, odsiaduj cych 
cz sto d ugoletnie wyroki. Zwolniono tak e cz onków i popleczników jun-
ty, którzy popadli w nie ask , w tym genera a Khin Nyunta i jego wspó pra-
cowników z wywiadu wojskowego. 

 � Zalegalizowano i zarejestrowano najwi ksz  parti  opozycyjn  NLD, zde-
legalizowan  w maju 2010 r. Jej liderka Aung San Suu Kyi po raz pierwszy 
mog a zarejestrowa  swoj  kandydatur  wraz z innymi kandydatami tej partii 
w wyborach uzupe niaj cych do parlamentu, przewidzianych na 1 kwietnia 
2012 r. Zalegalizowano równie  kilka innych nowych partii politycznych, 
które tak e mog y zarejestrowa  swoich kandydatów.

 � Przyst piono do nowych rozmów z mniejszo ciami narodowymi w sprawie 
porozumie  o zawieszeniu broni i nast pnie pokoju. Zawarto takie wst pne 
porozumienia z dziewi cioma mniejszo ciami, w tym z Karenami (stycze  
2012), co ko czy o trwaj cy 62 lata kon ikt zbrojny. Z kilkoma mniejszo cia-
mi nadal prowadzono rozmowy. Wyj tkiem sta y si  relacje z Kaczinami na 



pó nocnym zachodzie kraju. W czerwcu 2011 r. dosz o do wznowienia z nimi 
ci kich walk, po d ugim okresie spokoju od roku 1994. Obie strony oskar-
a y si  o z  wol  w co jaki  czas wznawianych i zrywanych negocjacjach.

 � Uchwalono prawo o manifestacjach, po raz pierwszy od wielu lat zezwala-
j ce pod pewnymi warunkami na pokojowe manifestacje.

 � Uchwalono nowe prawo o zwi zkach zawodowych, m.in. zawieraj ce pra-
wo do strajku, nieistniej ce od ponad pó  wieku.

 � Wyra nie z agodzono cenzur  i zacz to szerzej wpuszcza  do kraju zagra-
nicznych dziennikarzy.

 � Powo ano Narodow  Komisj  do spraw Praw Cz owieka. 
 � Osobist  decyzj  prezydenta z ko ca wrze nia 2011 r. wstrzymano, wobec 

protestów ludno ci, budow  kontrowersyjnej tamy w Myitsone na Irawadi. 
Wed ug krytyków tama zagra a a rodowisku, mimo e mia  to by  wa ny 
element rozwoju kraju i wstrzymanie prac grozi o nieporozumieniami z Chi-
nami, które by y zaanga owane w jej budow  i  nansowanie ( cznie prze-
widziano rodki w wysoko ci oko o 3,6 mld dolarów).

 � Przyst piono do reformy struktur bankowych w ramach szerszych dzia a  
unowocze niania gospodarki, prowadzonych we wspó pracy z Mi dzynaro-
dowym Funduszem Walutowym. Ujednolicono i uelastyczniono kurs kyata 
(czytaj d iata). We wspó pracy z gie d  papierów warto ciowych w Tokio 
przyst piono te  do przygotowa  do uruchomienia gie dy.

 � Opracowano zmiany przepisów dotycz cych bezpo rednich inwestycji za-
granicznych, zapewniaj c m.in. zwolnienie na pi  lat z podatków dla przed-
si biorstw zagranicznych inwestuj cych w planowanych 18 specjalnych stre-
fach ekonomicznych i na dalsze trzy�pi  lat w zale no ci od realizowanego 
eksportu lub spe nienia pewnych kryteriów dotycz cych zatrudnienia. U a-
twiono dzier awienie ziemi przez cudzoziemców, w tym od osób prywat-
nych. Szczególnymi zach tami obj to inwestycje w sektor rolno-spo ywczy 
oraz inwestycje tworz ce wiele miejsc pracy (dotychczasowe bezpo rednie 
inwestycje zagraniczne koncentrowa y si  na górnictwie i sektorze energe-
tycznym). Ca o ciowa ustawa o inwestycjach zagranicznych czeka a jednak 
na zako czenie prac i uchwalenie przez parlament.

 � Mimo pewnych trudno ci ze strony w adz lokalnych (rozwi zanych po in-
terwencji u w adz centralnych) Aung San Suu Kyi mog a prowadzi  w te-
renie kampani  na rzecz NLD przed wyborami uzupe niaj cymi. W swoich 
okr gach tak  kampani  prowadzili tak e kandydaci NLD, podobnie kam-
panie mog y prowadzi  inne zarejestrowane partie polityczne.

 � W adze zaprosi y na wybory uzupe niaj ce oko o 150 zagranicznych obser-
watorów z USA, UE, ONZ i najwi cej z pa stw Azji Po udniowo-Wschod-



niej. Ze wzgl du na improwizowany charakter zaproszenia obserwatorzy 
z UE nie traktowali swego pobytu jako w pe ni misji obserwacyjnej. Obec-
nych by o tak e oko o 300 dziennikarzy z ca ego wiata. Obserwatorzy z kra-
jów azjatyckich ocenili przebieg wyborów pozytywnie. Wa ne by o o wiad-
czenie 20. Szczytu ASEAN z 3 kwietnia 2012 r., e wybory uzupe niaj -
ce by y �uczciwe, przejrzyste i pokojowe�, oraz wezwanie do ca kowitego 
zniesienia sankcji wobec Mjanmy. Bardziej ostro ne, cho  w sumie te  po-
zytywne, by y relacje pozosta ych obserwatorów, w tym z UE.

 � W wyniku wyborów uzupe niaj cych 1 kwietnia 2012 r. w 45 okr gach wy-
borczych opozycyjna NLD zdoby a 43 miejsca cznie w obu izbach parla-
mentu i w parlamentach prowincji. W trzech okr gach wyborczych wybory 
od o ono ze wzgl du na napi cia z mniejszo ci  Kaczinów. Aung San Suu 
Kyi, wybrana tryumfalnie z wynikiem ponad 80% g osów, po raz pierwszy 
sta a si  cz onkiem izby ni szej parlamentu i zyska a nowe mo liwo ci po-
litycznego oddzia ywania na sytuacj  w kraju. W czasie kampanii wybor-
czej zapowiada a skoncentrowanie dzia alno ci parlamentarnej na trzech 
celach: umocnieniu pa stwa prawa, pokoju z mniejszo ciami etnicznymi 
i zmianach w konstytucji z 2008 r.

 � Aung San Suu Kyi zosta a w kwietniu 2012 r. po raz drugi o cjalnie przy-
j ta przez prezydenta Thein Seina (poprzednio w sierpniu 2011 r.), co po-
twierdzi o jego wol  rozszerzania dialogu z opozycj . Obie strony bardzo 
pozytywnie oceni y spotkanie.

 � Po oko o 15 latach w areszcie domowym (na ponad 23 lata nieprzerwane-
go pobytu w Mjanmie) Aung San Suu Kyi otrzyma a w maju 2012 r. pasz-
port. Pierwsz  podró  odby a do Tajlandii (gdzie przez lata gromadzili si  
uciekinierzy z Birmy, w tym dzia acze polityczni NLD), a w czerwcu do 
Europy, gdzie odwiedzi a Szwajcari , Norwegi , Irlandi , Wielk  Brytani  
i Francj . W Oslo odebra a przyznan  jej jeszcze w 1991 r. pokojow  Na-
grod  Nobla. Wsz dzie by a przyjmowana z najwi ksz  atencj . Jej wyjazd 
za granic  odczytano jako przejaw wiary w reformatorskie intencje prezy-
denta Thein Seina.

Prawdopodobnie generalicja birma ska nastawiona do  �narodowo�, podej-
muj c nieoczekiwanie dzia ania reformatorskie, kierowa a si  przede wszystkim 
trosk  o dramatyczn  bie c  sytuacj  kraju, jak te  my leniem strategicznym. 



Ponadto prawdopodobnie uwzgl dniano nie tylko wiele czynników zewn trznych 
i wewn trznych, ale i w asne interesy grupowe.

G ówn  inspiracj  podejmowanych kroków by y zapewne znaczna degradacja 
mi dzynarodowej pozycji kraju i jego pog biaj ce si  zapó nienie cywilizacyj-
ne w regionie i wiecie, w tym szczególnie w porównaniu z s siednimi Tajlandi  
i Malezj . Wa ny z pewno ci  by  te  czynnik chi ski. Pot ny s siad sta  si  naj-
wa niejszym partnerem gospodarczym i g ównym obro c  politycznym w ONZ 
i szerzej na forum mi dzynarodowym. Jego przychylno , pomoc i wspó praca by y 
w ostatnich latach wprost niezb dne dla izolowanego i zubo a ego kraju. Szyb-
ko jednak okaza o si , e s  to dzia ania ukierunkowane przede wszystkim na za-
spokojenie chi skich interesów, w tym olbrzymiego zapotrzebowania na surow-
ce, zw aszcza na ród a energii. Mjanma, mimo znacznych dochodów bie cych 
z chi skiego importu surowców, na d u sz  met  zmierza a w kierunku stania si  
wy cznie zapleczem surowcowym Chin, ca kowicie uzale nionym od tego ryn-
ku. Wa ne by o te  istnienie aktywnej, wp ywowej i stale rosn cej, g ównie dro-
g  nielegaln , mniejszo ci chi skiej. Mniejszo ci bardzo nielubianej przez rdzen-
nych Birma czyków, w tym przez wojskowych, pami taj cych d ugotrwa e walki 
ze wspieranymi przez Chi czyków komunistami, ale tak e z regularnymi wojska-
mi chi skimi pod koniec lat 60. Z o ono  problemu pog bia a d uga i trudna do 
kontroli granica (oko o 2000 km), znana z intensywnego przemytu, gdzie dzia ania 
w adz chi skich, równie  wobec mniejszo ci w Birmie, niejednokrotnie budzi y 
podejrzliwo  po birma skiej stronie. Skonfrontowani z tymi zjawiskami rz dz cy 
wojskowi musieli podj  kroki w celu przynajmniej ograniczenia wp ywów chi -
skich. Potwierdzi o to cytowane w polskich mediach Studium stosunków Mjanmy 
z USA napisane przez pu kownika Aung Kyaw Hla23. Wskazano tam na piln  po-
trzeb  przywrócenia równowagi w regionie, zachwianej silnym wzrostem wp y-
wów chi skich, drog  poprawy stosunków z USA.

Polityka Baracka Obamy �powrotu USA do Azji� otworzy a przed birma skimi 
wojskowymi nowe mo liwo ci podj cia próby równowa enia stosunków z Chi-
nami relacjami z USA. W nowych warunkach rosn cej rywalizacji obu supermo-
carstw na terenie Azji Mjanma zyska a wyj tkow  szans  wykorzystania swojego 
strategicznego po o enia, graj c na ró nicach ich interesów. Paradoksalnie szybki 
wzrost pot gi Chin i ich wp ywów w regionie spowodowa  wi ksze zainteresowa-
nie Mjanm  równie  innych mocarstw, szczególnie Indii, Japonii oraz UE. Two-
rzy o to dodatkowe szanse na przy pieszenie rozwoju oraz zwi kszenie swobody 
manewru w relacjach z zagranic . Wszystko to by o jednak mo liwe, a przynaj-
mniej du o atwiejsze przy wprowadzeniu zmian demokratycznych i w czeniu 
przynajmniej cz ci opozycjonistów, w tym szczególnie maj cej du y autorytet 

23 �Gazeta Wyborcza�, 21 lutego 2012, za Bertil Lintner, strona internetowa �Asia Times�.



mi dzynarodowy Aung San Suu Kyi, do o cjalnych struktur pa stwowych. Kie-
rownictwo wojskowe rozumia o tak e absolutn  konieczno  dalszego utrzymy-
wania z Chinami przyjacielskich i intensywnych stosunków w wielu dziedzinach.

Niew tpliwie uwzgl dniano tak e perspektyw  obj cia przewodnictwa ASE-
AN w 2014 r. To równie  zwi kszy o potrzeb  poszukiwaniu nowych koncepcji 
otwarcia kraju i zach ca o wojskowych do szybkiego wyj cia z izolacji mi dzy-
narodowej. W tym zreszt  kierunku oddzia ywa y na Mjanm  inne kraje ASEAN.

Wa ne by y zapewne te  inne przyczyny wewn trzne. Wojskowi nie znale -
li sposobu na wyra ne przy pieszenie rozwoju i lepsze funkcjonowanie gospo-
darki. Mimo przy pieszenia wzrostu PKB w ostatnich latach trudno ci gospodar-
cze utrzymywa y si , a nawet pog bia y. Dla rz dz cych krajem, który jeszcze 
50 lat temu przodowa  w regionie, by a to sytuacja upokarzaj ca i strategicznie 
niebezpieczna. Kolejnym dramatycznym czynnikiem wewn trznym by a potrze-
ba takiego u o enia stosunków narodowo ciowych w pa stwie, aby wykluczy  
lub przynajmniej ograniczy  gro b  secesji poszczególnych prowincji i aby nie 
by y one sta ym obci eniem dla rozwoju. Wojskowi próbowali ró nymi meto-
dami, g ównie si owymi, rozwi za  ten problem, ale bez powodzenia. Prawdo-
podobnie uznali, e jedn  z ostatnich szans jest wykorzystanie do rozwi zania 
kwestii mniejszo ci etnicznych mechanizmów demokratycznych oraz wielkie-
go autorytetu i dobrej woli Aung San Suu Kyi. St d wspó praca z ni , w czenie 
jej w proces rozmów i próba wci gni cia mniejszo ci w mechanizmy demokra-
tyczne przy zachowaniu ogólnej kontroli ze strony wojska. Mniej prawdopodob-
na wydaje si  teza, e poprzez wci gni cie Aung San Suu Kyi w rozwi zywanie 
problemów mniejszo ci wojskowi d yli do zdezawuowania i os abienia jej po-
zycji w kraju i na arenie mi dzynarodowej.

Wprowadzane zmiany nie mia y zapewne na celu oddania pe ni w adzy przez 
wojskowych (cho  mog y do tego prowadzi ), ale w ich zamy le mia y u atwi  
modernizacj  kraju i stawienie czo a pojawiaj cym si  wyzwaniom i zagro eniom. 
Mia o si  to odbywa  m.in. poprzez nowy, bardziej demokratyczny model i styl 
sprawowania w adzy oraz stopniowe kooptowanie innych si  politycznych i spo-
ecznych. W tym celu przygotowano odpowiednie mechanizmy i zabezpieczenia, 

przede wszystkim w nowej konstytucji. Ocen  skuteczno ci dzia a  wojskowych 
b d  kolejne wybory parlamentarne w roku 2015.



Kraje ASEAN z zadowoleniem przyj y zmiany polityczne w Mjanmie. Sz y 
one w po danym przez nie kierunku. Ich zakres jak na azjatyckie kryteria by  
ca kowicie wystarczaj cy. Zmiany te powodowa y, e w opinii ASEAN Mjan-
ma awansowa a do grupy normalnych partnerów gospodarczych i politycznych. 

wiadczy y o tym liczne wizyty ministrów spraw zagranicznych oraz szefów rz -
dów i pa stw z ASEAN, a tak e sekretarza generalnego ASEAN Surina Pitsuwana 
w Mjanmie. W czasie wizyty Surin potwierdzi  gotowo  organizacji do akcepta-
cji przewodnictwa Mjanmy w roku 2014. Oznacza o to, e szczyt ASEAN i szczyt 
Azji Wschodniej (EAS) odb d  si  w Mjanmie, podobnie jak igrzyska Azji Po-
udniowo-Wschodniej pod koniec 2013 r. Przewodnictwo ASEAN w 2014 r. ma 

szczególne znaczenie polityczne i gospodarcze, poniewa  w 2015 r. organizacja 
przewiduje wprowadzenie jednolitego rynku.

Indie, które tak jak kraje ASEAN od dawna utrzymywa y wspó prac  gospo-
darcz  i kontakty polityczne z junt , z chwil  zaobserwowania przemian w Mjan-
mie oraz pierwszych pozytywnych reakcji pa stw zachodnich podj y dalsze dzia-
ania maj ce zintensy kowa  kontakty i wspó prac . Wynikiem tej aktywno ci 

by a kolejno wizyta ministra spraw zagranicznych S.H. Krishny, a nast pnie pre-
miera Manmohana Singha w Birmie w maju 2012 r., podczas której podpisano 
12 ró nych porozumie , szczególnie dotycz cych rozwoju handlu i wspó pracy 
w sektorze energetycznym, a Indie przyzna y Mjanmie kredyt na 500 mln dola-
rów. Z dost pnych informacji wynika o, e w centrum uwagi by y te  tradycyjnie 
wspó praca w zwalczaniu baz indyjskich rebeliantów po birma skiej stronie gra-
nicy oraz zwi kszenie wspó pracy gospodarczej mi dzy pó nocno-wschodni  cz -
ci  Indii a zachodni  Mjanm . Prezydent Thein Sein tak e z o y  o cjaln  wizyt  

w Indiach. Wymieniono wizyty parlamentarne. Indie zacz y traktowa  tego s sia-
da jako pomost do zwi kszenia wspó pracy i obecno ci w ASEAN.

Podobne by y reakcje w Japonii, której rz d, a zw aszcza wiat biznesu uwa nie 
obserwowa y przemiany w Mjanmie. Firmy japo skie ju  po wyborach w listopa-
dzie 2010 r. zacz y budowa  przyczó ki w tym kraju. Od czasu zmiany stosunku 
pa stw zachodnich do Mjanmy dosz o do prawdziwego najazdu  rm japo skich, 
które �oszala y� na punkcie tego kraju. Tak komentowali to z nut  zazdro ci przed-
stawiciele biznesu europejskiego, pozostaj cy daleko w tyle za konkurentami azja-
tyckimi. Równie  rodowiska polityczne w Tokio dzia a y szybko i zdecydowanie. 
Pocz tkowo uruchomiono kontakty parlamentarne i wymieniono delegacje, przy 
czym charakterystyczne by y du a liczba i wysoka ranga delegacji japo skich. 
W drugiej po owie 2011 r. wymieniono wizyty ministrów spraw zagranicznych. 
W czasie grudniowej wizyty ministra spraw zagranicznych Koichiro Gemby jedny-



mi z g ównych tematów by y wznowienie japo skiej pomocy rozwojowej i zwi k-
szenie pomocy humanitarnej. Japo ski minister omawia  ten temat równie  pod-
czas rozmowy z Aung San Suu Kyi. Kilka tygodni pó niej w Mjanmie przebywa  
japo ski minister gospodarki Yoichiro Edano, który nie skupi  si  tylko na kon-
taktach rz dowych, ale spotka  si  tak e ze sferami biznesu. Poza sprawami han-
dlu dwustronnego g ównymi tematami by y inwestycje japo skie m.in. w rozwój 
sektora energetycznego (produkcja i przesy anie energii elektrycznej) oraz w bu-
dow  portów i zagospodarowanie specjalnych stref ekonomicznych. Pod koniec 
kwietnia 2012 r. prezydent Thein Sein z o y  o cjaln  wizyt  w Tokio, gdzie zo-
sta  przyj ty przez cesarza Akihito, a premier Yoshihiko Noda zapowiedzia  na-
tychmiastowe wznowienie pomocy  nansowej i umorzenie zad u enia w wysoko-
ci 3,7 mld dolarów. Rozmowy � ku zadowoleniu strony birma skiej � wykaza y, 
e Tokio chcia oby szybkiego powrotu do bliskiej wspó pracy.

Podobne by y reakcje innych pa stw azjatyckich, w tym Korei Po udniowej. Za-
równo instytucje rz dowe, jak i biznes, widz c pierwsze oznaki zmian i dzia ania 
azjatyckich konkurentów, szybko zacz y anga owa  si  we wspó prac  z Mjan-
m . Znalaz o to wyraz w wizycie ministra spraw zagranicznych Kim Sung-hwa-
na w maju 2011 r., a nast pnie w tym samym miesi cu w wizycie prezydenta Lee 
Myung-baka, który zapowiedzia  zaanga owanie w sektor infrastruktury, ener-
gii, górnictwa, transportu i nauki oraz zwi kszenie pomocy rozwojowej poprzez 
szkolenie i pomoc techniczn . Dla Korea czyków dodatkowym czynnikiem sty-
muluj cym do wspó pracy by a, podobnie jak w przypadku USA, wola blokowa-
nia i eliminowania wp ywów, jakie od pewnego czasu zacz a budowa  w Mjan-
mie Korea Pó nocna.

Bardziej z o ona by a reakcja Chin, które z uwag , ale bez entuzjazmu obser-
wowa y przemiany u s siada. Pekin generalnie uzna  tamtejsze przemiany demo-
kratyczne za pozytywne, poniewa  przyczynia y si  do agodzenia napi  w s -
siedztwie ich granic. Równocze nie jednak od pocz tku ywi  obawy, e na fali 
demokratyzacji nast pi wzrost oddzia ywania Zachodu z negatywnymi konsekwen-
cjami dla ich wp ywów i stanu posiadania, a tak e z mo liwym oddzia ywaniem 
na pograniczne prowincje chi skie. Mimo natychmiastowej wizyty wyja niaj cej 
birma skiego ministra sprawa zagranicznych U Wunna Maung Lwina ze specjal-
nym przes aniem od prezydenta Thein Seina w Pekinie szczególnie negatywnie 
odebrano wstrzymanie we wrze niu 2011 r. budowy tamy w Myitsone na Irawa-
di. Oceniono, e niezale nie od czynników wewn trznych nast pi o to pod wp y-
wem zakulisowych dzia a  USA w celu os abienia powi za  z Chinami. O zanie-
pokojeniu Pekinu wiadczy o wykorzystanie wszystkich kontaktów wysokiego 
i najwy szego szczebla do wywierania nacisku w sprawie wznowienia budowy 
zapory, a tak e kontynuowania innych inwestycji chi skich i � szerzej � domaga-



nia si , aby zmiany w Mjanmie nie ogranicza y obecno ci chi skiej w tym kraju. 
Podczas kolejnej wizyty birma skiego ministra spraw zagranicznych w po owie 
czerwca 2012 r. na zaproszenie jego chi skiego odpowiednika zosta  on przyj -
ty przez wicepremiera Li Keqianga (ju  wówczas przewidywanego na premiera 
i drug  osob  w pa stwie). Wyrazi  on wtedy nadziej , e w adze Mjanmy zapew-
ni  p ynn  realizacj  g ównych wspólnych projektów i b d  chroni  s uszne inte-
resy chi skich przedsi biorstw24.

Wydaje si , e Chiny zosta y zaskoczone tempem i zakresem zmian oraz cha-
rakterem i szybko ci  reakcji niektórych pa stw zachodnich, szczególnie USA. 
Obawiaj c si  ograniczenia swoich wp ywów i wzrostu oddzia ywania innych mo-
carstw, reagowa y nerwowo wobec w adz Mjanmy. Zapowiada o to dalsz  ostr  
rywalizacj  o wp ywy, która b dzie stawia a w adze birma skie przed bardzo trud-
nymi wyborami. Na razie w adze Birmy w konkretnej sprawie Myitsone stara y 
si  agodzi  napi cia, podkre laj c, e prezydent tylko zawiesi  realizacj  projektu.

USA, podobnie jak inni g ówni gracze w regionie, uwa nie obserwowa y roz-
wój sytuacji w Mjanmie, szczególnie od pocz tku roku 2011. W czerwcu �prywat-
n � wizyt  studyjn  z o y  senator John McCain, który odby  rozmowy z czo owy-
mi politykami (poza prezydentem). Waszyngton z du ym wyczuciem zwi kszy  
w drugiej po owie roku kontakty z Mjanm , gdzie przebywali m.in. Kurt Campbell, 
asystent sekretarza stanu do spraw Azji, Michael Posner, asystent sekretarza stanu 
do spraw demokracji, praw cz owieka i pracy, ambasador Derek Mitchell, koor-
dynator do spraw Birmy (wielokrotnie), i ambasador Louis CdeBaca, pe nomoc-
nik do spraw zwalczania handlu lud mi. Mitchell stara  si  zach ci  do przemian 
i pokaza  perspektywy konstruktywnego zaanga owania USA. Podczas wizyty na 
pocz tku listopada nakre li  swoim partnerom mo liwo ci wspó pracy wojskowej. 
W czasie szczytu Azji Wschodniej na Bali 17�18 listopada 2011 r. prezydent Ba-
rack Obama spotka  si  z prezydentem Thein Seinem i przeprowadzi  rozmow  te-
lefoniczn  z Aung San Suu Kyi, po której podj  decyzj  o wizycie Hillary Clinton 
w Mjanmie w nast pnym miesi cu. Obama podkre li  w o wiadczeniu, e wizyta 
to odpowied  na sygna y otwarcia ze strony w adz birma skich, doda  jednak, e 
pozostaje tam jeszcze du o do zrobienia i sankcje zostan  podtrzymane w przy-
padku braku dalszego post pu w rozwoju praw cz owieka i demokracji. Uzasad-
niona jest chyba teza, e w istocie wówczas to w a nie USA podj y zasadnicz  
decyzj  o otwarciu nowego rozdzia u w stosunkach z Mjanm .

Wizyta Hillary Clinton w dniach 2�4 grudnia 2011 r. by a pierwsz  wizyt  tego 
szczebla z USA od przyjazdu w 1955 r. Johna Fostera Dullesa, kieruj cego wte-
dy sprawami zagranicznymi. Towarzyszyli jej g ówni realizatorzy nowej polityki: 
Kurt Campbell, Michael Posner i Derek Mitchell. Strona ameryka ska mocno sta-

24 Li Urges Myanmar to Ensure Project, �China Daily�, 14 czerwca 2012.



wia a sprawy relacji z Kore  Pó nocn  i nieproliferacji broni. Obok rozmów z w a-
dzami i przekazania listu prezydenta Obamy odby o si  spotkanie z Aung San Suu 
Kyi, co wesz o pó niej jako sta y punkt przebiegu nie tylko wszystkich wizyt za-
chodnich, ale i polityków z innych krajów. Clinton spotka a si  te  z przedstawi-
cielami partii etnicznych i przyzna a 1,2 mln dolarów na ochron  zdrowia i pomoc 
dla o ar min l dowych. Amerykanie po wizycie oddelegowali ambasadora Dereka 
Mitchella do Pekinu (równie  do Seulu i Tokio), aby uspokoi  Chi czyków, e nie 
maj  intencji wp ywania negatywnie na stosunki chi sko-birma skie25.

Relacje z Mjanm  umocni y te  ju  na pocz tku 2012 r. wizyty delegacji Izby 
Reprezentantów z Josephem F. Crowleyem jako przewodnicz cym oraz senatora 
Mitcha McConnella. Ten drugi, wcze niej zdecydowany zwolennik sankcji, po roz-
mowach w Mjanmie, w tym z Aung San Suu Kyi, wyrazi  si  z uznaniem o zmia-
nach i zapowiedzia  o ywienie stosunków parlamentarnych. Kontakty sta y si  cz -
ste i rzeczowe, strona ameryka ska stara a si  jednak skrupulatnie egzekwowa  
zobowi zania podj te przez Mjanm  w konkretnych sprawach, w tym w zakresie 
walki z narkotykami itp. Równocze nie biznes ameryka ski energicznie przyst pi  
do nadrabiania zaleg o ci na rynku Mjanmy. Po wyborach 1 kwietnia 2012 r. Hil-
lary Clinton wyrazi a zadowolenie z ich przebiegu, zapowiedzia a szybkie miano-
wanie pe nego ambasadora w Mjanmie oraz z agodzenie sankcji, w tym w zakre-
sie  nansów i inwestycji. Od 17 kwietnia 2012 r. wspó praca  nansowa mog a ju  
obejmowa  dziedziny zwi zane z budow  demokracji i dobrym rz dzeniem, zdro-
wie, edukacj , sport, pomoc dla uchod ców i dzia alno  religijn .

W kwietniu z o y  te  kolejn  wizyt  senator Jim Webb, który chwali  przemia-
ny. Nowym sygna em pozytywnej zmiany stanowiska USA by a o cjalna wizyta 
w Waszyngtonie ministra spraw zagranicznych U Wunna Maung Lwina 16�17 maja 
2012 r. na zaproszenie Hillary Clinton. Minister odby  te  rozmowy z wp ywowy-
mi senatorami, którzy poprzednio odwiedzali Mjanm : Johnem McCainem, Mit-
chem McConnellem i Jimem Webbem. Podczas jego pobytu o cjalnie og oszono 
nominacj  Dereka Mitchella na pierwszego od 1990 r. ambasadora USA w tym 
kraju. Waszyngton dobrze rozpozna  prze omowe momenty i kierunek rozwoju sy-
tuacji, szybko i zdecydowanie podj  w a ciwe dzia ania, staj c si  od razu wio-
d cym graczem w Mjanmie.

Inaczej wygl da a reakcja UE na zmiany w Mjanmie. We wrze niu 2011 r. wi-
zyt  z o y a Kristalina Georgiewa, komisarz do spraw wspó pracy mi dzynaro-
dowej, pomocy humanitarnej i sytuacji kryzysowych. W rozmowach na szczeblu 
ministerialnym koncentrowa a si  na sprawach pomocy i stanie przygotowa  do 
stawienia czo a mo liwym kataklizmom naturalnym. Wprawdzie ju  od drugiej 
po owy 2011 r. Bruksela otrzymywa a sygna y od Davida Lipmana, ambasado-

25 Clinton�s Myanmar Trip Won�t Hurt Ties, �China Daily�,12 grudnia 2011.



ra UE w Bangkoku, o zaskakuj cych zmianach w Mjanmie, to jednak wizytuj cy 
dwukrotnie ten kraj (czerwiec i grudzie  2011) Robert Cooper, doradca Catherine 
Ashton, nie przekona  najwy szych w adz w UE do szybszych i energiczniejszych 
dzia a . Pojawienie si  Coopera dla uwa nych obserwatorów oznacza o jednak, e 
i w Brukseli zacz to rozwa a  nowe relacje z Mjanm . Na p aszczy nie dwustron-
nej z kolei, id c w lady Hillary Clinton, nieoczekiwanie, jako pierwszy z UE na 
tym szczeblu, uda  si  do Mjanmy na pocz tku stycznia 2012 r. William Hague, 
minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, z pierwsz  od 50 lat o cjaln  wi-
zyt  w by ej kolonii. Smaku tej wizycie doda  fakt, e Wielka Brytania na forum 
UE najbardziej zdecydowanie hamowa a wszelkie próby zmian w podej ciu do 
Mjanmy. W lady Hague�a pod y  10 dni pó niej Alain Juppé, minister spraw za-
granicznych Francji, z pierwsz  w ogóle wizyt  francusk  na tym szczeblu. Juppé 
m.in. odznaczy  Aung San Suu Kyi orderem Komandorii Legii Honorowej. Obaj 
ministrowie apelowali do w adz o kontynuowanie reform i uczciwe wybory uzu-
pe niaj ce do parlamentu. Zapowiedzieli, e tylko spe niaj c te warunki, Mjanma 
mo e liczy  na stopniowe znoszenie sankcji UE. W wyniku pozytywnych reko-
mendacji obu ministrów 23 stycznia 2012 r. zapad a w Brukseli (Rada do spraw 
Zagranicznych, FAC) decyzja o z agodzeniu sankcji, pocz tkowo w ograniczonym 
zakresie i g ównie w sprawach wizowych. Zadeklarowano te , e b dzie to pro-
ces stopniowy, uwarunkowany kontynuacj  przez w adze Mjanmy pozytywnych 
dzia a . UE postawi a jako warunki dalszego agodzenia sankcji przede wszystkim 
swobod , uczciwo  i przejrzysto  wyborów uzupe niaj cych 1 kwietnia 2012 r. 
oraz w dalszej kolejno ci pojednanie i pokój z mniejszo ciami.

Catherine Ashton, wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki 
bezpiecze stwa, jak zwykle spó niona w sprawach azjatyckich, zapowiedzia a, 
e odwiedzi Mjanm  po wyborach. Pierwsze oceny obserwatorów UE w sprawie 

wyborów uzupe niaj cych 1 kwietnia 2012 r. by y w zasadzie pozytywne. Nie-
oczekiwanie 13 kwietnia o cjaln  wizyt  w Mjanmie z o y  brytyjski premier Da-
vid Cameron, który obok rozmów z w adzami i z Aung San Suu Kyi wiele uwagi 
po wi ci  mo liwo ciom rozwoju wspó pracy gospodarczej, co w pewnym sensie 
wyja ni o polityk  brytyjsk  (wcze niejsze hamowanie kontaktów konkurentów). 
By a to w Birmie pierwsza od kilkudziesi ciu lat wizyta na szczeblu szefa rz du 
z Zachodu, tym bardziej znacz ca ze wzgl du na przez lata napi te stosunki Mjan-
my z by ym zwierzchnikiem kolonialnym.

W wietle przebiegu wyborów uzupe niaj cych 23 kwietnia odby o si  spo-
tkanie w sprawie z agodzenia sankcji przez UE. Zosta y one zawieszone na rok, 
a dotyczy y m.in. 800  rm birma skich, z którymi dotychczas nie wolno by o han-
dlowa . Zniesiono tak e ograniczenia wizowe wobec kolejnych osób oraz odblo-
kowano rodki niektórych  rm birma skich w bankach UE. Firmy z UE mog y 



teraz swobodnie handlowa  i inwestowa  w Mjanmie (poza broni , na któr  utrzy-
mano embargo). Ostateczne zniesienie sankcji UE uzale ni a od zwolnienia pozo-
sta ych wi niów politycznych, zako czenia kon iktów z mniejszo ciami naro-
dowymi i lepszego dost pu do potrzebuj cych pomocy humanitarnej. 28 kwietnia 
w obecno ci Catherine Ashton, która w ko cu zdecydowa a si  na wizyt , otwar-
to sta e przedstawicielstwo UE w Mjanmie. Ashton zosta a przyj ta przez prezy-
denta Thein Seina i inne najwa niejsze osoby w pa stwie, spotka a si  z Aung San 
Suu Kyi i zadeklarowa a 150 mln euro pomocy na lata 2012/2013. Pobyt wyso-
kiego przedstawiciela UE w sprawach polityki zagranicznej, jakkolwiek zrealizo-
wany w dobrej atmosferze, przy mi a rozpoczynaj ca si  ju  nast pnego dnia wi-
zyta sekretarza generalnego Ban Ki-moona, która przynios a znacz ce o ywienie 
wspó pracy Mjanmy z ONZ.

Je li chodzi o inne pa stwa UE, na uwag  zas ugiwa a aktywno  Niemiec. 
W maju 2011 r. odwiedzi a Mjanm  delegacja niemieckich fundacji politologicz-
nych, które poza zapoznaniem si  z sytuacj  uzgodni y pomoc i wspó prac  z ist-
niej cymi lub powstaj cymi o rodkami politologicznymi. W listopadzie 2011 r. 
odwiedzi  Mjanm  wiceminister spraw zagranicznych Werner Hoyer, który omó-
wi  rozwój stosunków dwustronnych, a w ko cu kwietnia 2012 r. przebywa  tam 
szef dyplomacji Guido Westerwelle. Niemcy zaktywizowa y tak e kontakty par-
lamentarne.

Niekorzystne wra enie spowodowane powolno ci  reakcji Ashton w sprawach 
Mjanmy z agodzi a zrealizowana nied ugo pó niej wizyta delegacji Parlamentu 
Europejskiego z przewodnicz cym Martinem Schulzem oraz dalsze wizyty mi-
nistrów spraw zagranicznych z pa stw UE, w tym wspomniana z Niemiec oraz 
z W och i Polski. Minister Rados aw Sikorski (z grup  biznesmenów) podczas 
o cjalnej wizyty 9�10 maja 2012 r. zosta  przyj ty przez prezydenta Thein Seina 
i spotka  si  z Aung San Suu Kyi. Wcze niej, jeszcze we wrze niu 2011 r., wizy-
t  z o y  podsekretarz stanu MSZ Krzysztof Stanowski. Wówczas by a to pierw-
sza tej rangi wizyta z kraju UE. W grudniu 2011 r. w Mjanmie przebywa  dyrektor 
wykonawczy Sta ego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji Bronis aw Misztal, któ-
ry zaproponowa  wiele inicjatyw promuj cych polskie do wiadczenia z przemian 
systemowych. Spowodowa o to o ywienie wymiany osobowej, szczególnie m o-
dzie y, mi dzy oboma krajami. Odnotowa  trzeba te  aktywno  Szwecji, która 
szeroko korzysta a z kontaktów parlamentarnych. Nie mo na jednak nie odnie  
wra enia, e UE, przez pocz tkowo kunktatorsk  polityk , jak te  brak koordyna-
cji pa stw cz onkowskich, nie wykorzysta a swoich mo liwo ci zarówno oddzia-
ywania na rozwój sytuacji, jak i budowy nowych strategicznych relacji z Mjanm .

Warto wspomnie , e je eli chodzi o inne pa stwa europejskie, aktywno , wy-
przedzaj c  UE, wykaza a Norwegia, realizuj c liczne wizyty na szczeblu mini-



sterialnym, oferuj c obszerny program pomocowy oraz znosz c wszelkie sankcje 
w sferze gospodarczej. Doda  za  trzeba, e podczas rz dów junty w a nie Norwe-
gia umo liwi a opozycji birma skiej nadawanie programów radiowych dla swego 
kraju. By a wi c ona pa stwem europejskim najbardziej zaanga owanym w zwal-
czanie tam dyktatury wojskowej i promowanie demokracji. Po 2011 r. Norwegia 
umia a tak e konsumowa  pro ty z tego zaanga owania politycznego, zawieraj c 
najró niejsze kontrakty.

Inicjatyw  wykazywa a tak e Rosja, buduj c kontakty parlamentarne i handlo-
we oraz wykorzystuj c do dialogu ramy stosunków Rosja�ASEAN. Dzia ania te 
by y prawdopodobnie podyktowane równie  trosk  o utrzymanie pozycji wa ne-
go dostawcy uzbrojenia, w tym samolotów wojskowych.

Prowadz ca aktywn  polityk  azjatyck  Australia nie obawia a si  zrealizowa-
nia ju  w lipcu 2011 r. o cjalnej wizyty ministra spraw zagranicznych Kevina Rud-
da, która otwar a drog  do normalnych relacji z Mjanm . W maju 2012 r. wizyt  
z o y  jego nast pca minister Robert Carr, który zapowiedzia  ca kowite zniesienie 
sankcji i powi kszenie pomocy humanitarnej do 100 mln dolarów australijskich.

W sprawie Mjanmy aktywno  podtrzymywa a równie  ONZ. W roku 2011 
dwukrotnie z o y  w niej wizyt  Vijay Nambiar, specjalny doradca sekretarza ge-
neralnego do spraw Birmy. Do rozwoju kontaktów wykorzystano te  pobyt mini-
stra U Wunna Maung Lwina w Nowym Yorku na 66. sesji Zgromadzenia Ogól-
nego NZ w pa dzierniku 2011 r. Najwa niejszym wydarzeniem by a wspomniana 
wizyta sekretarza generalnego Ban Ki-moona w ko cu kwietnia 2012 r., której ce-
lem by o poparcie procesu przemian i zach canie do pojednania. Uzgodniono po-
moc dla Mjanmy w zakresie technologii, zarz dzania i  nansów.

W drugiej po owie 2012 r. i pó niej kontynuowano demokratyczne przemiany. 
Og aszano kolejne amnestie, w tym dla wi niów politycznych i cudzoziemców 
przetrzymywanych w Mjanmie. Prezydent Thein Sein w wyst pieniu w parlamen-
cie w marcu 2014 r. z okazji trzeciej rocznicy powstania rz du cywilnego poinfor-
mowa , e z amnestii skorzysta o w sumie ponad 68 tys. osób. W tym wyst pieniu 
jednak najwa niejszym w tkiem by o zapewnienie, e rz d zamierza kontynuowa  
demokratyczne reformy i z tej drogi nie ma odwrotu26. Wcze niej Thein Sein zre-
zygnowa  z przewodniczenia rz dowej partii USDP i zapowiedzia , e nie przewi-
duje startu w wyborach prezydenckich w roku 2015 (zapowied  nie by a jednak 

26 Myanmar President Commits to Democratic Transition, Xinhua, �China Daily�, 26 marca 2014.



kategoryczna). W lutym 2014 r. prezydent zaakceptowa  utworzenie komisji an-
tykorupcyjnej maj cej za zadanie zwalczanie korupcji w strukturach administracji 
pa stwowej. By  to ryzykowny krok dla elit dawnego re imu wojskowego, które 
w adz  polityczn  przekszta ca y bardzo szybko we w adz  pieni dza, korzystaj c 
z rozwoju rynku i otwarcia kraju na wiat, ale odpowiada  postulatom opozycji.

Nast pi o dalsze poszerzenie swobody mediów. W sierpniu 2012 r. zniesio-
no cenzur  prewencyjn  prasy. Cenzura pozosta a jeszcze w przypadku  lmów, 
a swego rodzaju autocenzura jest wymagana od telewizji pa stwowej oraz stacji 
prywatnych. Przyst piono do opracowania nowoczesnego prawa prasowego. Pod 
koniec roku 2012 rozpocz to prace nad przygotowaniem projektu prawa dotycz -
cego ochrony w asno ci intelektualnej. W kwietniu 2013 r. zacz y si  ukazywa  
cztery dzienniki prywatne (od pewnego czasu ukazywa y si  ju  prywatne mie-
si czniki i tygodniki). Zezwolenia wydano na cznie 16 prywatnych dzienników27.

W drugiej po owie 2012 r. rozwi za  si  wspomniany rz d birma ski na uchod -
stwie. Reprezentowa  on si y, które nie pogodzi y si  z ignorowaniem przez woj-
skowych wyników wyborów w roku 1990, cho  stopniowo jego oparcie w kraju 
wyra nie s ab o. Prowadzi  on rozmaite akcje u wiadamiaj ce na Zachodzie, infor-
mowa  w adze pa stw demokratycznych o sytuacji w Birmie, mia  biuro przy ONZ 
w Nowym Jorku, a tak e stara  si  opiekowa  uchod cami birma skimi w ró nych 
krajach, w tym w Tajlandii, gdzie by o ich najwi cej28. Krok ten uzasadniono po-
st pami demokratyzacji po obj ciu urz du przez prezydenta Thein Seina. Wi za-
o si  to niew tpliwie z wycofaniem poparcia pa stw demokratycznych dla tego 

rz du oraz innych struktur organizacyjnych opozycji birma skiej na Zachodzie.
W drugim pó roczu 2012 r. w centrum uwagi rz du, zgodnie z zapowiedzi  

Thein Seina, znalaz y si  sprawy gospodarcze. By o to zrozumia e, bo mimo do-
brych rokowa  wzrostu na najbli sze lata w granicach 6,8% PKB Mjanmy wyno-
si  oko o 50 mld dolarów, a PKB s siedniej Tajlandii, z nieznacznie wi ksz  liczb  
ludno ci , oko o 348 mld dolarów. Koncentrowano si  na nowym prawie dotycz -
cym bezpo rednich inwestycji zagranicznych i na wszystkich dodatkowych prze-
pisach z nimi zwi zanych. Warunki inwestowania mia y by  najatrakcyjniejsze 
w Azji Po udniowo-Wschodniej. Ujawni y si  jednak znaczne ró nice interesów 
w rodowiskach birma skiego biznesu, do tego dosz y naciski z zewn trz, w tym 
ameryka skie29. Prawo, ju  uchwalone przez izb  ni sz  parlamentu we wrze niu, 

27 4 Private Dailies Now in Myanmar, Xinhua, �China Daily�, 2 kwietnia 2013.
28 Zob. zbiór podstawowych dokumentów o Birmie wydany przez ten rz d: Marc Weller (red.), 

Democracy and Politics in Burma. A Collection of Documents, NCGUB Printing Of ce, Maner-
plaw, Burma 1993.

29 Patrick Barta, Myanmar Concerns Remain, Says Envoy, �The Wall Street Journal�, 20 sier-
pnia 2012.



zosta o zakwestionowane przez prezydenta i odes ane do parlamentu do poprawie-
nia. Komentatorzy uwa aj , e prezydent uzna  tekst za zbyt konserwatywny i za 
ma o atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów. W ko cu w listopadzie 2012 r. 
prawo zosta o jednak uchwalone. Na uwag  zas uguje to, e umo liwia ono m.in. 
100% w asno ci zagranicznej, pi  lat zwolnienia z podatku od zysków i do 50 lat 
dzier awienia gruntu z mo liwo ci  przed u enia.

Rz d w zwi zku z napi ciami w tej sferze skoncentrowa  tak e uwag  na za-
rz dzaniu eksploatacj  i wykorzystaniem krajowych zasobów naturalnych. Podj -
to kroki maj ce zwi kszy  przejrzysto  w tej dziedzinie i zapewni  wi ksze do-
chody pa stwu.

Wraz z rozwojem polityki reform i po przej ciu pocz tkowych nastrojów zasko-
czenia, a pó niej swego rodzaju euforii zacz y si  ujawnia  z ca  ostro ci  ró ne 
problemy i zagro enia. Równocze nie w nowych warunkach powsta ych w zwi zku 
z reformami w adze i spo ecze stwo nie zawsze potra y odpowiednio reagowa .

Przede wszystkim nie nast pi  wi kszy post p w rozmowach o zawieszeniu 
broni z Kaczinami w pó nocno-zachodniej cz ci kraju. Rozmowy by y przery-
wane wznawianiem star . Obie strony oskar a y si  o z  wol . Kaczinowie wy-
suwali tradycyjnie zarzuty okrucie stwa wojsk rz dowych wobec ludno ci cy-
wilnej. Do po owy 2014 r. nie mo na by o mówi  o prze omie. Relacje pomi dzy 
rz dem a Kaczinami obserwowa y uwa nie inne mniejszo ci, gdy  nie wszyscy 
liderzy byli zadowoleni z zawartych porozumie  o zawieszeniu broni lub pokoju. 
Mimo to pod naciskiem rz du zawierano dalsze porozumienia rozejmowe i poko-
jowe, a ich liczba wzros a do 14 w marcu 2014 r. Charakter rozmów z mniejszo-
ciami zmieni  si  jednak i skomplikowa . Powsta o kilka organów koordynacyj-

nych pomi dzy kierownictwami politycznymi i wojskowymi mniejszo ci, które 
na ogó  wyst puj  teraz cznie lub w grupach, a przynajmniej w sposób skoordy-
nowany, cz sto z postulatami ca o ciowego uregulowania ich sytuacji politycznej 
w ramach pa stwa. Wysuwane dania niekiedy id  daleko i ich zaspokojenie nie 
wydaje si  mo liwe bez zmody kowania obecnej konstytucji. Strona rz dowa te  
powo a a dwa organy cywilno-wojskowe do rozmów z przedstawicielami mniej-
szo ci. Wobec rozbie no ci interesów i wielo ci podmiotów rozmowy s  bardzo 
trudne i cz sto zawieszane w zwi zku z incydentami zbrojnymi.

Ponownie od y  kon ikt zwi zany z islamsk  mniejszo ci  Rohingów (Ro-
hingyas), ludem indoeuropejskim yj cym w stanie Arakan na zachodnim kra -
cu Mjanmy nad Zatok  Bengalsk . To g ównie ubodzy rolnicy i rybacy, licz cy 
oko o 800 tys. osób, którzy nie maj  obywatelstwa birma skiego w my l ustawy 
z 1982 r. Sami uwa aj  si  za potomków arabskich eglarzy, którzy osiedlili si  
w stanie Arakan. Birma czycy ich nie lubi , uwa aj  za ludno  nap ywow  z Ban-
gladeszu, co cz ciowo jest prawd , i chcieliby odes a  ich wszystkich za granic . 



Bangladesz i Tajlandia, gdzie Rohingowie próbowali emigrowa , zamkn y przed 
nimi granice. Malezja niech tnie przyjmuje niewielkie grupy. W czerwcu 2012 r. 
mia y miejsce dramatyczne zaj cia pomi dzy nimi a buddyjskimi mieszka cami 
Arakanu. Zgin o kilkadziesi t osób po obu stronach, zniszczono wiele domów, 
meczetów i wi ty . Od tego momentu utrzymuje si  napi cie, a co kilka miesi cy 
dochodzi do nowych incydentów, w tym niekiedy na du  skal , z licznymi o a-
rami miertelnymi i dziesi tkami tysi cy uchod ców30.

W roku 2013 kon ikt przerodzi  si  w szersz  konfrontacj  spo eczno ci bud-
dyjskiej, dominuj cej w Mjanmie, z mniejszo ci  muzu ma sk , ocenian  na 
4�5%. Zaj cia mia y miejsce tak e w centrum kraju (np. w Meiktila) i w adze 
z najwy szym trudem opanowa y sytuacj . Nowym zjawiskiem by o w czenie 
si  we wzniecanie kon iktów religijnych niewielkiej, ale bardzo aktywnej grupy 
nacjonalistycznie nastrojonych mnichów buddyjskich pod przywództwem Sayda-
wa Wirathu, fanatycznego mnicha g osz cego program wygnania muzu manów31.

Kon ikt sta  si  nawet przedmiotem zainteresowania ONZ. Badaj cy sytuacj  
przedstawiciele organizacji do  zgodnie raportowali na temat bierno ci si  porz d-
kowych. Jeszcze ostrzejsze by y oceny Human Rights Watch i Lekarzy bez Granic 
(Médecins Sans Frontières). Sekretarz generalny ONZ w specjalnym o wiadcze-
niu wezwa  do zaprzestania ataków, gró b i ekstremistycznej retoryki w tym kon-
 ikcie, bo zagrozi to procesowi reform. W opinii ekspertów jedynie demokratycz-
ne przemiany i znaczna poprawa wizerunku kraju sprawi y, e Mjanma nie sta a 
si  jeszcze obiektem powa nych nacisków i sankcji mi dzynarodowych w zwi z-
ku z tymi wydarzeniami. Zarówno Aung San Suu Kyi, jak i prezydent Thein Sein, 
zdaj c sobie spraw  z nastawienia Birma czyków wobec Rohingów, reagowa-
li ostro nie. Aung San Suu Kyi podczas debat parlamentarnych wypowiada a si  
za równymi prawami i wzajemnym poszanowaniem wszystkich grup etnicznych 
i popar a przygotowany w tym duchu projekt ustawy jednego z pos ów partii rz -
dz cej USDP. Wcze niej mocno akcentowa a konieczno  powstrzymania si  od 
przemocy mi dzy obiema spo eczno ciami. Prezydent Thein Sein, który wielokrot-
nie anga owa  si  w roz adowywane napi  religijnych i etnicznych, podkre la , 
e rz d czuje si  odpowiedzialny za losy tylko tych Rohingów, którzy przybyli na 

teren kraju przed 1948 r., czyli w czasach kolonialnych, i od trzech pokole  yj  
na miejscu, natomiast trudno mu chroni  pó niejszych nielegalnych imigrantów 

30 Zob. Brie ng: Myanmar�s Rohingya Crisis, strona IRIN Humanitarian News and Analysis, UN 
Of ce for Coordination of Humanitarian Affairs, www.irinnews.org/report/96801/brie ng-myanmar-
s-rohingya-crisis [dost p 15 stycznia 2013].

31 Zob. szersze omówienie roli spo eczno ci mnisiej � sanghy i buddyzmu w yciu narodowym 
Birmy: Maung Than Htun Aung, Rozwój buddyzmu i medytacji Vipassana w nowoczesnej Birmie, 
�Azja-Pacy k� 2010, t. 13, s. 89�107.



z Bangladeszu. Sprawa tej mniejszo ci i coraz bardziej ca ej spo eczno ci muzu -
ma skiej stanowi dla Mjanmy dodatkowe powa ne obci enie polityczne i gospo-
darcze oraz problem, je eli chodzi o opini  mi dzynarodow .

Dnia 29 listopada 2012 r. dosz o do wydarze , które dodatkowo skompliko-
wa y sytuacj  w Mjanmie. Policja brutalnie rozp dzi a protestuj cych przeciwko 
budowie kopalni miedzi. W czasie zaj  w miejscowo ci Letpadaung w pó noc-
no-wschodniej cz ci kraju wiele osób, w tym kilkunastu buddyjskich mnichów, 
zosta o rannych. Budow  realizowa  chi ski koncern w spó ce z  rm  nale c  
do birma skich si  zbrojnych. Zaj cia wywo a y powszechne oburzenie i zmusi y 
rz d do wyra enia publicznie ubolewania z powodu incydentu. Zosta a powo ana 
parlamentarna komisja badawcza z Aung San Suu Kyi na czele32. Nawet w opinii 
prasy chi skiej protesty zwi zane z zastrze eniami natury � rodowiskowej i kultu-
ralnej� by y zasadne. Przypuszcza si , e w wydarzeniach mog y bra  udzia  oso-
by, którym zale a o na sprowokowaniu zaj 33. Incydent pokazuje z o ono  sytu-
acji w Mjanmie, gdzie nowe podej cie do swobód obywatelskich co krok napotyka 
przeszkody wynikaj ce ze starych przyzwyczaje  i nowych zagro e .

Wida , e w miar  rozwoju procesu demokratyzacji ujawniaj  si  równie  si y, 
które mog  by  zainteresowane innym ni  ogólnie oczekiwany pozytywny rozwój 
sytuacji, i nie s  to bynajmniej tylko twardog owi wojskowi t skni cy za poprzed-
nim systemem. Obok �racjonalnej� i umiarkowanej opozycji, z o onej z NLD i in-
nych partii opozycyjnych obecnych w parlamencie oraz by ych dzia aczy studenc-
kich z ruchu tzw. Generacji 88, ujawni y si  inne orientacje opozycyjne, w tym 
skrajnie lewicowa, grupuj ca m.in. pozosta o ci po Komunistycznej Partii Birmy, 
a tak e ekstremistów buddyjskich. Równie  w ród dzia aczy mniejszo ci etnicz-
nych pojawili si , cz sto wracaj cy z emigracji lub wypuszczeni z wi zie , nie-
przejednani zwolennicy daleko posuni tego federalizmu lub pe nej niepodleg o-
ci, którzy niejednokrotnie prowokuj  kon ikty.

Spraw , która jednak stopniowo zacz a rzutowa  na klimat polityczny i na prze-
omie lat 2014 i 2015 b dzie jedn  z decyduj cych dla rozwoju sytuacji w Mjan-

mie, sta a si  mody kacja konstytucji z roku 2008. Zawiera ona wiele zapisów nie 
w pe ni demokratycznych, m.in. w takich sprawach jak miejsca zarezerwowane dla 
wojskowych i zachwiana równowaga w adz na korzy  egzekutywy, ale te  zapis 
o zakazie ubiegania si  o urz d prezydenta dla osób maj cych w najbli szej rodzi-
nie cudzoziemców, co eliminuje Aung San Suu Kyi ze startu w wyborach. W lipcu 
2013 r. powo ano komisj  parlamentarn  w sprawie zmiany konstytucji, która za-

32 Des Birmans opposés à une mine chinoise dispersés par la police, �Le Monde�, 29 listopa-
da 2012.

33 Nirmal Gosh (asianewsnet), Myanmar�s Teething Problems with Dissent, �China Daily�, 
24 grudnia 2012.



ko czy a prace w czerwcu 2014 r., wypowiadaj c si  przeciwko wi kszym zmia-
nom (podobno osi gni to jednak zbli enie pogl dów w sprawie uelastycznienia 
warunków wprowadzania poprawek do konstytucji, ale nie w sprawie mo liwo ci 
udzia u Aung San Suu Kyi w wyborach). Mimo to Aung San Suu Kyi podtrzyma-
a swoj  kandydatur  na prezydenta i tydzie  po og oszeniu stanowiska komisji, 

podczas pobytu w Nepalu, podkre li a, e to naród Mjanmy b dzie decydowa , czy 
zostanie ona prezydentem. Zr cznie skoncentrowa a si  na wspomnianej potrzebie 
korekty tzw. klauzuli zmian, która przewiduje wymóg ponad 75% g osów dla ka -
dej poprawki w konstytucji. Wobec 25-procentowej obecno ci wojskowych w par-
lamencie maj  oni faktycznie prawo weta przy ka dej zmianie34. Z kolei prezydent 
Thein Sein w or dziu noworocznym 2014 mówi  o �umiarkowanych� zmianach, 
a w marcu tego roku o zmianie konstytucji �zgodnie z normami demokratyczny-
mi�, co pozwala na szerok  interpretacj 35. Powy sze wydarzenia oznaczaj  wej-
cie Mjanmy w 2014 r. w okres ostrej walki politycznej w obliczu wyborów par-

lamentarnych i prezydenckich w roku 2015. Wydaje si , e przynajmniej cz  
wp ywowych wojskowych nie jest gotowa do oddania cywilom dalszych instru-
mentów w adzy politycznej i chcia aby wykorzysta  posiadane mo liwo ci do 
przyhamowania przemian. A z drugiej strony ró ne grupy opozycji radykalizuj  
si  i wysuwaj  wci  nowe dania.

W lipcu 2012 r. prezydent Obama ponownie zabra  g os w sprawie Mjanmy. 
Zapowiedzia  dalsze z agodzenie sankcji, w tym zezwolenie na bezpo rednie in-
westycje ameryka skie m.in. w sektorze energii. Wyrazi  zatroskanie brakiem 
przejrzysto ci przepisów w tej dziedzinie i znaczn  rol  wojska w gospodarce. 
W brutalnym stylu, typowym dla Waszyngtonu, zapowiedzia  jednocze nie mo -
liwo  wprowadzenia nowych sankcji skierowanych przeciwko tym, którzy hamu-
j  reformy, naruszaj  prawa cz owieka, wzniecaj  kon ikty etniczne i s  zaanga-
owani w handel broni  z Kore  Pó nocn . W tym czasie wielkie koncerny, takie 

jak: Coca-Cola, Pepsi Co, General Electric i Chevron, wesz y ju  na rynek Mjan-
my. Od lipca przebywa  tam ambasador Derek Mitchell, pierwszy szef ambasady 
USA na tym szczeblu od 1990 r.

We wrze niu dosz o do nowych wa nych wydarze  mi dzy USA a Mjanm . 
Aung San Suu Kyi z o y a trzytygodniow  wizyt  w USA. Uroczy cie odebra-

34 Suu Kyi: Myanmar�s Next Leader Depends on Will of the People, Associated Press, �China 
Daily�, 17 czerwca 2014.

35 Myanmar President Commits to Democratic Transition, Xinhua, �China Daily�, 26 marca 2014.



a Z oty Medal Kongresu, przyznany jej jeszcze w roku 2008, spotka a si  z Hil-
lary Clinton i zosta a przyj ta w Bia ym Domu. Wyg osi a te  kilka odczytów na 
uniwersytetach, a jej pobyt spotyka  si  z zainteresowaniem mediów. Zapytana 
o rol  polityki powstrzymywania Chin w otwarciu USA na Mjanm  odpowiedzia-
a, e dobre relacje Chin i USA mog  pomóc Mjanmie36. Pobyt Aung San Suu Kyi 

w USA przyczyni  si  do znacznej poprawy wizerunku tego do niedawna dyskry-
minowanego kraju.

Kilka dni przed wyjazdem Aung San Suu Kyi z USA przyjecha  tam prezydent 
Thein Sein (24�30 wrze nia). Prezydent ju  tradycyjnie wyg osi  przemówienie na 
sescji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz odby  wiele spotka  w Nowym Jorku, 
w tym z Hillary Clinton. Jego rozmówcami byli tak e Bill Clinton i Henry Kissin-
ger, jak równie  Herman Van Rompuy, przewodnicz cy Rady Europejskiej. W cza-
sie pobytu w USA Thein Sein spotka  si  z Aung San Suu Kyi; po spotkaniu obo-
je bardzo wysoko ocenili wspó prac . Jednym z efektów obu wizyt by a decyzja 
obraduj cych w Tokio Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku wia-
towego o przyznaniu Mjanmie kredytu w wysoko ci oko o 900 mln dolarów (po-
przednio pro by birma skie blokowa  Waszyngton).

O dalszej poprawie relacji birma sko-ameryka skich wiadczy o tak e przepro-
wadzenie w Mjanmie w pa dzierniku 2012 r. pierwszych konsultacji dotycz cych 
praw cz owieka. Wizyt  z o y  równie  zast pca sekretarza stanu William J. Burns, 
który ponownie udzieli  wsparcia polityce reform prezydenta Thein Seina, ale bez 
ogródek przypomnia , e wszystko musi si  mie ci  w polityce action-for-action 
i e tylko ona umo liwia dalsze gesty ze strony USA. Amerykanie zaprosili po raz 
pierwszy birma skich wojskowych jako obserwatorów na coroczne manewry �Co-
bra Gold� w Tajlandii (obserwatorami s  równie  inne pa stwa, w tym Chiny).

Ukoronowaniem post pu we wzajemnych relacjach by a wizyta prezydenta Oba-
my w Mjanmie 19 listopada 2013 r. Wizyta w ramach pierwszej podró y zagra-
nicznej Obamy po reelekcji obejmowa a jeszcze Tajlandi  i szczyt Azji Wschod-
niej w Phnom Penh. W jej trakcie dosz o do spotkania z Thein Seinem, a tak e do 
spotkania w domu Aung San Suu Kyi. G ównym akcentem politycznym by o wy-
st pienie na uniwersytecie w Rangunie, gdzie Obama zdecydowanie popar  pro-
ces reform, ale te  nawi za  do prze ladowa  Rohingów i za da  po o enia kresu 
tego rodzaju aktom. Mocno akcentowa  potrzeb  pojednania i zobowi zania pod-
j te w tej sprawie przez rz d Mjanmy. Prezydent USA otworzy  now  siedzib  
ameryka skiej agencji rozwoju USAID i obieca  dwuletni  pomoc na rozwój edu-
kacji w wysoko ci 170 mln dolarów. Przed wizyt  prezydenta rz d USA zniós  za-
kaz importu towarów z Mjanmy (z wyj tkiem jadeitu i rubinów), podkre laj c, e 
ma to wesprze  reformy i stworzy  nowe mo liwo ci dla  rm birma skich i ame-

36 Shaun Tandon, Friendly Sino-US Ties �Would Help Mynamar�, �China Daily�, 20 wrze nia 2012.



ryka skich. Powtórzono jednak, e istniej  obawy zwi zane z korupcj , sytuacj  
wi niów politycznych i kontaktami wojskowymi z Kore  Pó nocn . Departament 
Skarbu ujawni , e nadal ma czarn  list  osób i  rm z Mjanmy obj tych sankcja-
mi i w a nie powi kszy  j  o dalsze siedem  rm37.

W maju 2013 r. Thein Sein po raz pierwszy z o y  o cjaln  wizyt  w USA. Jej 
znaczenie dla do niedawna izolowanej Mjanmy by o historyczne (poprzednie po-
byty w USA odbywa y si  tylko w Nowym Jorku przy okazji sesji Zgromadze-
nia Ogólnego NZ). By a to pierwsza o cjalna wizyta od czasu wizyty genera a Ne 
Wina na zaproszenie prezydenta Lyndona Johnsona w 1966 r. W jej przededniu 
USA znios y prawie wszystkie ograniczenia w wydawaniu wiz dla obywateli bir-
ma skich. W Bia ym Domu prezydent Thein Sein zapewni  o woli kontynuowa-
nia reform i o ich nieodwracalno ci oraz uzyska  mocne poparcie Obamy dla tego 
procesu. Wynikiem wizyty by o te  podpisanie przez Mjanm  kilka tygodni pó -
niej dodatkowego protoko u Mi dzynarodowej Agencji Energii Atomowej, co po-
o y o kres podejrzeniom o próby pozyskania broni nuklearnej.

W omawianym okresie USA w polityce wobec Mjanmy k ad y nacisk na spek-
takularne dzia ania symboliczne, o du ej no no ci medialnej. Konkretne dzia ania 
polega y za  g ównie na stopniowym i warunkowym znoszeniu sankcji i ograni-
cze , cz sto wielokrotnie zapowiadanych i zawsze wi zanych ze zdecydowanym 
domaganiem si  gestów ze strony partnera, czasem przybieraj cym charakter inge-
rencji. USA wykazywa y zainteresowanie zw aszcza u atwieniami dla swoich  rm, 
ale poziom wymiany i inwestycji w Mjanmie do pocz tku 2014 r. pozosta  niski. 
Zapowiadane, a szczególnie uruchamiane rodki pomocowe by y bardzo skromne. 
W swoich dzia aniach Amerykanie unikali akcentów antychi skich. Konsekwent-
nie jednak rozszerzali kontakty s u b zwalczaj cych handel narkotykami i stop-
niowo tworzyli warunki do wspó pracy na p aszczy nie wojskowej, któr  uzale -
niali od zerwania wszelkich kontaktów wojskowych z KRLD i prawdopodobnie 
od ograniczenia takiej wspó pracy z Chinami.

Chiny z kolei podtrzyma y, a nawet zwi kszy y aktywno  wobec Mjanmy. 
Szczególny nacisk zosta  po o ony na kontakty polityczne na jak najwy szym 
szczeblu, kontakty wojskowe i wychodzenie z nowymi atrakcyjnymi propozycjami 
wspó pracy. W pierwszej po owie wrze nia 2012 r. wizyt  z o y  przewodnicz cy 
parlamentu Wu Bangguo (trzecia osoba w pa stwie). Strona chi ska jasno okre-
li a cele wizyty, którymi by y: pog bienie strategicznego partnerstwa, realizacja 

g ównych projektów mi dzy oboma krajami i ochrona uzasadnionych interesów 
chi skich inwestorów. Media chi skie po raz kolejny wywiera y presj , wzywa-
j c do rozmów w sprawie zapory w Myitsone. Nie podj to tu konkretnych decy-
zji. Strona chi ska wyra nie d y a do dalszego rozszerzenia wspó pracy, propo-

37 Les Etats-Unis lèvent leur interdiction d�importer de Birmanie, �Le Monde�, 16 listopada 2012.



nuj c rozwój stosunków kulturalnych, edukacji i turystyki. Prezydent Thien Sein 
i jego wspó pracownicy tym razem akcentowali oczekiwania na inwestycje chi -
skie nie tylko w sektor energetyczny, ale te  w infrastruktur  i rolnictwo. Mówili 
o pilnej potrzebie tworzenia nowych miejsc pracy i o wi kszym udziale chi skich 
 rm w przyspieszeniu rozwoju terenów przygranicznych po stronie birma skiej. 
W czasie wizyty podpisano dziewi  porozumie  handlowych i dwa  nansowe, ich 
tre ci jednak nie ujawniono. Chi czycy podkre lali, e wymiana handlowa z Mjan-
m  wykazuje du y dynamizm, wielko  obrotów handlowych osi gn a 6,5 mld 
dolarów, a chi skie inwestycje czn  warto  20,26 mld dolarów38.

Równie  we wrze niu prezydent Thein Sein z o y  wizyt  w Chinach. Z nie-
wielu dost pnych informacji wynika o, e mia a ona na celu udzia  w otwarciu 
wystawy China�ASEAN Expo i w forum biznesowym Chiny�ASEAN z wieloma 
przywódcami z ASEAN, które odbywa y si  w Nanningu w prowincji Guangxi. Po 
obj ciu funkcji prezydenta przez Xi Jinpinga w marcu 2013 r. ju  w kwietniu do-
sz o do kolejnej nieo cjalnej wizyty Thein Seina w Chinach i spotkania po wi -
conego wspó pracy gospodarczej. Wed ug róde  chi skich prezydent Xi Jinping 
naciska , aby stosunki dwustronne nie napotyka y trudno ci �ze wzgl du na dzia-
ania si  zewn trznych�39.

Kolejnym wa nym kontaktem by y rozmowy Thein Seina z premierem Chin 
Li Keqiangiem podczas szczytu Chiny�ASEAN w Brunei w pa dzierniku 2013 r. 
Li podkre li  wol  wszechstronnej wspó pracy z Mjanm  i poparcie dla reform 
politycznych. Chi ski politolog Lu Guangsheng oceni  to jako potwierdzenie, po 
ponownej analizie sytuacji, pozytywnego podej cia i przyjaznej polityki wobec 
Mjanmy. Uzna  te , e sprawa Myitsone przesta a ci y  na wzajemnych rela-
cjach. Z informacji ze spotkania wynika o tak e, e Chiny s  gotowe u atwi  kon-
takty i rozmowy rz du birma skiego z Kaczinami i zapewni  w wi kszym zakre-
sie bezpiecze stwo na granicy40. W podobnym klimacie odby a si  kolejna wizyta 
Thein Seina, okre lona tym razem jako pa stwowa, w ostatnich dniach czerwca 
2014 r. Prezydent Birmy raz jeszcze podkre la  trwa o  zwi zków i otwarto  na 
inwestycje chi skie (które nieoczekiwanie spad y w roku 2013). Prezydent Xi Jin-
ping akcentowa  z kolei potrzeb  takiej polityki w relacjach dwustronnych, jakiej 
nie mog yby zmieni  adne wydarzenia zewn trzne (co mog oby wskazywa  na 
utrzymuj ce si  obawy strony chi skiej). Polityczni komentatorzy chi scy z okazji 
wizyty podkre lali �specjalne historyczne i geopolityczne znaczenie� stosunków 
z Mjanm . Po jej zako czeniu Thein Sein uczestniczy  z kierownictwem chi skim 

38 Wu Urges Investment in Myanmar, �China Daily�, 15 wrze nia 2012.
39 China�Myanmar Ties Cemented, �China Daily�, 6 kwietnia 2013.
40 Li Xiaokoun, Zhou Wa, Ties with Myanmar to Stay on Track: Li, �China Daily�, 10 pa dziernika 

2013.



i wiceprezydentem Indii w Pekinie w uroczystych obchodach 60. rocznicy og o-
szenia pi ciu zasad pokojowego wspó istnienia.

Wiele uwagi Chiny po wi ci y rozbudowie wspó pracy z si ami zbrojnymi 
i bezpiecze stwa Mjanmy. Dotyczy a ona przede wszystkim kontroli sytuacji na 
pograniczu i w basenie Mekongu oraz walki z przest pczo ci  transgraniczn . 
Strona chi ska d y a jednak do rozszerzenia wspó pracy na problemy bezpie-
cze stwa mi dzynarodowego i wspó pracy strategicznej. Spraw  t  podj  nawet 
Xi Jinping, przyjmuj c odwiedzaj cego Chiny szefa si  zbrojnych Mjanmy gene-
ra a Min Aung Hlainga41.

Powy sze wydarzenia w stosunkach dwustronnych potwierdzaj , e strona 
chi ska jest zdecydowana broni  �stanu posiadania� w Mjanmie i w miar  mo li-
wo ci jeszcze go umacnia , gdy  le y to w jej strategicznym interesie. G ównymi 
atutami s : s siedztwo, olbrzymie mo liwo ci ekonomiczne i  nansowe, zdoby-
te mocne pozycje w wielu dziedzinach, przede wszystkim w niektórych sektorach 
gospodarki, oraz zbudowane przez ostatnie 20 lat wp ywy w birma skich ko ach 
politycznych i gospodarczych, potwierdzane cz stymi kontaktami na wysokich 
i najwy szych szczeblach, ale tak e intensywne kontakty wojskowe, gdzie wspó -
praca ma by  drugim obok gospodarki wa nym czynnikiem wi cym oba kraje. 
Istotne znaczenie w tych planach ma zapewne nieeksponowana, ale stale rosn ca 
i znowu coraz bardziej wp ywowa mniejszo  chi ska. Ten ostatni czynnik mo e 
by  te  jednak powodem zadra nie  we wzajemnych stosunkach.

Na tym tle skromnie wygl da aktywno  UE. We wrze niu 2012 r. Komisja Eu-
ropejska podj a wa n  decyzj  o obj ciu eksportu birma skiego (poza broni , na 
któr  utrzymano embargo) systemem preferencji handlowych, tzw. GSP, znosz -
cych c a i kontyngenty. Mia o to otworzy  nowy rozdzia  w stosunkach UE�Bir-
ma i pomóc Mjanmie w stabilizacji i rozwoju. Na pocz tku listopada przebywa  
w tym kraju José Manuel Barroso, przewodnicz cy Komisji Europejskiej. Barroso 
omówi  z w adzami ca o  wspó pracy i uczestniczy  w inauguracji Centrum Po-
kojowego Mjanmy, które mia o s u y  dialogowi z mniejszo ciami, s nansowa-
nego m.in. ze rodków UE, oraz zapowiedzia  now  dotacj  w wysoko ci 30 mln 
euro na umacnianie procesu pokojowego. W Mjanmie mia y te  miejsce wizyty ko-
lejnych szefów rz dów pa stw UE, m.in. premier Danii Helle Thorning-Schmidt, 
która otworzy a ambasad  (wspóln  z Norwegi ), i premiera Szwecji Frederika 
Reinfeldta, który przedstawi  szeroki program wspó pracy gospodarczej i pomocy, 
w tym w budowie instytucji demokratycznych, praw cz owieka i rz dów prawa.

Wizyt  z o y  tak e w pa dzierniku 2012 r. marsza ek Senatu Bogdan Boru-
sewicz. Podczas pobytu i rozmów niemieckiej wiceminister spraw zagranicznych 
Cornelii Peiper podpisano list intencyjny dotycz cy utworzenia w Rangunie In-

41 Pu Zhedong, China, Myanmar Deepen Military Ties, �China Daily�, 17 pa dziernika 2013.



stytutu Goethego. Proponowane dwustronne programy pomocowe dla Mjanmy 
by y, poza niemieckim i szwedzkim, niewielkie i nieskoordynowane. Nie wywo-
ywa y wi kszego wra enia i potwierdza y s abo  UE, równie  wizerunkow . Wi-

zyty Thein Seina w Wielkiej Brytanii i we Francji w po owie 2013 r. potwierdzi-
y odbudow  pozycji mi dzynarodowej Mjanmy, ale ich efekty by y mniejsze od 

oczekiwanych m.in. ze wzgl du na wspomniane napi cia i akty przemocy wobec 
Rohingów, mobilizuj ce manifestacje europejskich organizacji obro ców praw 
cz owieka. W grudniu 2013 r. Rada UE przyj a rekomendacj  w sprawie Mjan-
my, popieraj c  reformy realizowane w tym kraju.

W omawianym okresie mia o te  miejsce wa ne wydarzenie w stosunkach bir-
ma sko-polskich. W dniach 11�13 wrze nia 2013 r. przebywa a w Polsce na za-
proszenie Lecha Wa sy pani Aung San Suu Kyi. Obok spotka  z kierownictwem 
polskim wyg osi a na Uniwersytecie Warszawskim odczyt Przemiany w Birmie: 
wnioski z przesz o ci, wyzwania na przysz o . Wizyta oprócz wspomnianego za-
proszenia wi za a si  te  z dzia aniami pomocowymi niektórych polskich organi-
zacji, w tym Instytutu Lecha Wa sy. Ze strony MSZ pomoc, po pewnych pocz t-
kowych gestach, zosta a ograniczona do minimum. Plany powo ania w Birmie 
przedstawicielstwa dyplomatycznego by  mo e spowoduj  ponowne zwi kszenie 
naszego zaanga owania w przemiany w Mjanmie.

Z pa stw ASEAN szczególnie o ywiony by  dialog z Tajlandi , gdzie prezydent 
Thein Sein z o y  o cjaln  wizyt , w czasie której omawiano g ównie inwestycje 
tajlandzkie, które osi gn y ju  oko o 9 mld dolarów, czyli 23,32% wszystkich za-
granicznych inwestycji bezpo rednich, ust puj c tylko chi skim i japo skim. Pre-
zydent uczestniczy  w serii konferencji mi dzynarodowych. Na pocz tku listopada 
2012 r. na szczycie ASEM w Vientiane odby  rozmowy dwustronne m.in. z pre-
mierami Australii, Finlandii, Luksemburga, Danii i W och. Nast pnie by  w Phnom 
Penh na szczytach ASEAN i Azji Wschodniej (EAS), z przerw  w dniu 19 listopa-
da, kiedy przyjmowa  prezydenta Obam  w Mjanmie. W Phnom Penh Thein Sein 
spotka  si  z premierami Malezji, Tajlandii i Japonii oraz z prezydentem Indone-
zji. Na szczycie ASEAN ostatecznie zatwierdzono deklaracj  ASEAN w spra-
wie praw cz owieka. Prezydent uczestniczy  w szczytach ASEAN, EAS i APEC 
równie  w roku nast pnym. Udzia  w szczytach mia  istotne znaczenie politycz-
ne, poniewa  kraje zachodnie przez wiele lat nie yczy y sobie udzia u przywód-
ców birma skich (pierwszym, w którym tak  obecno  zaakceptowano, by  EAS 
na Bali w 2011 r.). Kraje ASEAN nadal umacnia y pozycje w gospodarce Mjan-
my, zw aszcza Tajlandia i Singapur. W roku 2014 Mjanma przej a po raz pierw-
szy przewodnictwo w ASEAN i wywi zywa a si  dobrze z obowi zków gospoda-
rza wielu spotka , co wp ywa o niew tpliwie na umocnienie jej pozycji w ASEAN 
i szerzej w skali mi dzynarodowej.



Co do innych pa stw azjatyckich dynamicznie rozwija y si  relacje Birmy z In-
diami. Prezydent odwiedzi  Indie pod koniec grudnia 2012 r. w ramach szczytu 
ASEAN�Indie i spotka  si  oddzielnie z premierem Indii i ze rodowiskami biz-
nesu. Wcze niej Indie odwiedzi a Aung San Suu Kyi. Podtrzymywany by  te  dia-
log wojskowy.

Pozycj  jednego z liderów zaanga owania inwestycyjnego w Mjanmie umocni-
a Japonia. Korzystaj c z uzgodnie  i zach t podczas wizyty Thein Seina w Tokio, 

nazywanej przez obie strony historyczn , rz d i  rmy japo skie zacz y jeszcze 
intensywniej odbudowywa  swoje wp ywy. Przyst piono do budowy gigantycz-
nej specjalnej strefy ekonomicznej w Thilawa, 25 km na po udnie od Rangunu, na 
obszarze 2400 hektarów, oraz drugiej mniejszej, na samym po udniu kraju, w Da-
wei, w porozumieniu i z udzia em kapita u z Tajlandii. Ocenia si , e japo sko-
-birma skie porozumienia inwestycyjne osi gn y warto  oko o 21 mld dolarów. 
Oznacza to, e w porównywalnej skali zaanga owa y si  gospodarczo w Mjanmie 
tylko Chiny.

Utworzenie nowego rz du w Tokio pod koniec 2012 r. zwi kszy o jeszcze zaan-
ga owanie Japonii. Na samym pocz tku stycznia 2013 r. odwiedzi  Mjanm  japo -
ski wicepremier Tar  As  (by a to jedna z pierwszych misji zagranicznych nowego 
rz du w ogóle) i nie tylko potwierdzi  wszystkie dotychczasowe uzgodnienia, ale 
zapowiedzia  równie  nisko oprocentowan  po yczk  w wysoko ci oko o 570 mln 
dolarów oraz z o y  obietnice dodatkowej pomocy w zakresie szkolenia zasobów 
ludzkich, reformy administracji, rozwoju infrastruktury, a nawet dialogu z mniej-
szo ciami. Zaoferowa  tak e pomoc w staraniach o zmniejszenie zad u enia kra-
ju. As  odwiedzi  ponadto japo ski cmentarz wojskowy z II wojny wiatowej, co 
skrytykowa y chi skie media jako nawi zywanie do militarystycznej przesz o-
ci Japonii. Ju  w maju 2013 r. przyby  do Mjanmy premier Japonii Shinz  Abe 

w towarzystwie oko o 40 biznesmenów (pierwsza wizyta premiera japo skiego 
od 36 lat). Zapowiedzia  on dalsze umorzenie d ugów i przyzna  dodatkow  po-
moc w wysoko ci oko o 900 mln dolarów. Wizyta by a sygna em, e Japonia stra-
tegicznie podchodzi do zaanga owania w inwestycje w Mjanmie. Widzi w tym, 
obok znacznych interesów gospodarczych, tak e wa n  p aszczyzn  blokowania 
wp ywów chi skich42.

Na wa nego partnera Mjanmy wyros a równie  Korea Po udniowa. Po udanej 
wizycie prezydenta Korei jeszcze w pierwszym pó roczu 2012 r. koncerny kore-
a skie przyst pi y do aktywnych dzia a  na rynku birma skim. Dobre relacje mi -
dzy krajami umocni a wizyta prezydenta Thein Seina w Korei Po udniowej w pa -
dzierniku 2012 r. Korea czycy ju  zdobyli mocne pozycje gospodarcze, a ostatnie 

42 Cai Hong, Japan Search for Business Possibilities in Myanmar, �China Daily�, 27 maja 2013.



porozumienia umo liwi y jeszcze ich poszerzenie, co z pewno ci  prze o y o si  
na wp ywy polityczne.

Wzrost mi dzynarodowego zainteresowania Mjanm  spowodowa  proces na-
wi zywania z tym krajem stosunków dyplomatycznych. Poprzednio liczba pa stw 
utrzymuj cych takie relacje, ze wzgl du na polityk  samoizolacji, a potem naci-
ski pa stw zachodnich, by a ograniczona do 103 pa stw na oko o 195 uznanych 
na wiecie. Do po owy 2014 r. stosunki dyplomatyczne z Mjanm  nawi za o na-
st pne 12 pa stw.

Zmiana wizerunku Mjanmy w wiecie i zniesienie sankcji przynios y natych-
miastowy wzrost turystyki � w 2011 r. o 22%, do oko o 370 tys. odwiedzaj cych. 
Na 2015 r. birma skie organizacje turystyczne przewiduj  milion turystów, co wy-
maga szybkiej rozbudowy infrastruktury. Dynamicznie rozwija si  równie  ruch 
lotniczy Mjanmy z zagranic .

 � Rok 2011 i lata nast pne przynios y wiele zaskakuj cych pozytywnych 
zmian w Mjanmie. Zlikwidowane lub ograniczone zosta y mechanizmy 
dyktatury wojskowej. W wielu dziedzinach stworzono podstawy budowy 
pa stwa demokratycznego. Wojskowi odgrywaj  jednak nadal dominuj c  
rol , cho  w dyskretniejszy sposób. Szybkie by y przemiany w gospodarce, 
w której wzros a rola mechanizmów rynkowych i nast pi o wi ksze otwar-
cie na wspó prac  z partnerami zagranicznymi, co przynios o m.in. wzrost 
inwestycji zagranicznych. Nast pi  tak e spadek zad u enia zagraniczne-
go, g ównie dzi ki darowaniu d ugów przez niektórych partnerów, np. Ja-
poni . Mimo przewidywanego wzrostu w granicach 6,5�6,8% na sytuacji 
gospodarczej kraju nadal ci y y zapó nienie cywilizacyjne, brak kapita-
ów i wysokie bezrobocie.

 � Nowy, cywilny rz d osi gn  najwi ksze sukcesy w sferze odbudowy sto-
sunków z zagranic  i w poprawie wizerunku kraju. Olbrzymia wi kszo  
pa stw uzna a, e nie istniej  ju  powody do traktowania Mjanmy jako pa-
riasa na arenie mi dzynarodowej. Wprost przeciwnie, sta a si  ona obiek-
tem yczliwego zainteresowania opinii wiatowej. Potwierdzeniem tego 
by  szybki wzrost kontaktów politycznych, z wymian  wizyt Baracka Oba-
my i Thein Seina w cznie, pe noprawny udzia  Thein Seina w wiatowych 
i regionalnych szczytach, pocz wszy od szczytu Azji Wschodniej w listopa-
dzie 2011, a tak e przewodnictwo w ASEAN w roku 2014. W konsekwen-
cji mo na uzna , e wojskowi autorzy przemian zrealizowali swoje za o e-



nia, przynajmniej je eli chodzi o ich pierwszy etap.
 � Proces przemian w Mjanmie nabra  ju  w asnej dynamiki i mimo e nie spe -

nia do ko ca oczekiwa  adnego z jego uczestników i zainteresowanych � 
wojskowych, opozycji politycznej, mniejszo ci etnicznych, mocarstw za-
chodnich, Chin, Indii, ASEAN i innych pa stw azjatyckich oraz ONZ � roz-
wija si  w kierunku budowy ustroju bardziej otwartego politycznie, a zw asz-
cza gospodarczo, opartego na wykorzystaniu mechanizmów rynkowych, le-
piej reaguj cego na oczekiwania ludno ci. Zahamowanie tego procesu by o-
by mo liwe tylko w wyniku jakich  dramatycznych wydarze  na du  skal  
i pogr y oby kraj w chaosie.

 � Najwi kszymi obecnie zagro eniami dla przemian s , po pierwsze, relacje 
z mniejszo ciami, po drugie, rozgrywka polityczna dotycz ca wprowadze-
nia zmian do konstytucji. Przed u aj ce si  walki z Kaczinami, mimo wielo-
krotnych prób rokowa , a tak e napi cia dotycz ce Rohingów i szerzej w re-
lacjach buddy ci�muzu manie gro  powstrzymaniem reform, ale i rujnuj  
wie o odbudowany pozytywny wizerunek kraju. Porozumienie z mniejszo-
ciami etnicznymi b dzie wymaga  dobrej woli stron i przyj cia rozwi za  

pog biaj cych decentralizacj  lub nawet modelu federacyjnego. Niestety 
oczekiwania poszczególnych mniejszo ci co do ustroju pa stwa i poprawy 
sytuacji materialnej znacznie odbiegaj  od tego, co oferuje rz d centralny. 
Ponadto wiele lat kon iktów spowodowa o niemal ca kowity brak zaufania 
pomi dzy mniejszo ciami a rz dem centralnym, a szczególnie wojskiem, co 
znacznie utrudnia porozumienie si . Drugie g ówne zagro enie to wprowa-
dzenie istotnych zmian do konstytucji oraz przygotowanie wyborów parla-
mentarnych i prezydenckich w 2015 r. (kluczowymi sprawami s  mo liwo  
kandydowania Aung San Suu Kyi i usuni cie lub ograniczenie prawa weta 
ze strony wojskowych). Takie przy pieszenia w procesie reform i pojawia-
j ce si  zmiany w budowie nowego modelu pa stwa mog  budzi  obawy 
i próby przeciwdzia ania przynajmniej cz ci wojskowych.

 � Obok wymienionych najpowa niejszych zagro e  niew tpliwie trudno ci 
i napi cia b d  stwarza  zjawiska towarzysz ce z agodzeniu systemu poli-
tycznego i szybszemu rozwojowi gospodarczemu, takie jak: korupcja, rosn -
ce rozwarstwienie materialne spo ecze stwa, powrót ekonomicznej domi-
nacji takich grup narodowo ciowych jak Chi czycy i Hindusi, powszechnie 
nielubianych przez Birma czyków. Powodowa  to mo e nasilenie si  ró -
nego rodzaju, nie zawsze racjonalnych, protestów spo ecznych mog cych 
znacznie utrudni  dalsze zmiany w kraju.

 � Wspomniane zagro enia oraz inne zwi zane ze strategicznym po o eniem 
Mjanmy i rozwojem wydarze  w Azji � w tym nasilaj c  si  dominacj  



Chin w regionie i próbami hamowania tego zjawiska przez USA, Japoni  
i Indie � powoduj , e sytuacja wokó  Mjanmy nie ustabilizuje si  szybko, 
a kraj ten b dzie obiektem manewrów i nacisków z zewn trz, które mia y-
by wstrzyma  lub zmieni  charakter procesu jego przemian oraz wp yn  na 
polityk  zagraniczn . Je eli chodzi o najbli sze lata, to g ówna rywalizacja 
o wp ywy w Mjanmie toczy  si  b dzie zapewne mi dzy USA a Chinami 
przy znacznej roli Japonii. W dalszej perspektywie b dzie to jednak coraz 
bardziej konkurencja mi dzy Chinami a Indiami. Na dzi  i najbli sz  przy-
sz o  najsilniejsze karty znajduj  si  w Pekinie, ale historia uczy, e tego 
rodzaju �wielkie gry� rzadko ko cz  si  zdecydowanym zwyci stwem jed-
nej strony. Birma czycy, którzy wielokrotnie pokazali, e potra  z deter-
minacj  walczy  o zachowanie niezale no ci, je eli nie pogr  si  znowu 
w kon iktach wewn trznych, b d  niew tpliwie wykorzystywa  rywaliza-
cj  mocarstw do przy pieszenia rozwoju i umocnienia kraju. A ma on do-
bre perspektywy dzi ki bogactwom naturalnym, w tym z o om ropy i gazu.


