Ma gorzata Pietrasiak

W drugiej po owie lat 80. XX w. Wietnam przyst pi do modernizacji systemu
gospodarczego. Przyj te wówczas rozwi zania, w tym te dotycz ce reformowania
systemu politycznego, nawi zywa y do wzorców chi skich. Podobie stwa dotyczy y wielu kwestii, ale mo e najbardziej samego sposobu sprawowania w adzy
 zarówno w jednym, jak i drugim pa stwie w adza pozosta a w r kach partii komunistycznej. Przedmiotem analizy b dzie wskazanie na kierunki i tempo zmian
systemu politycznego, reform odnosz cych si do systemu wyborczego i samej
Komunistycznej Partii Wietnamu (KPW) oraz proces kszta towania si demokracji partycypacyjnej.

W adze KPW, og aszaj c w czasie jej VI Zjazdu (1986) szerokie reformy, nie
mia y na my li odwrotu od socjalizmu, ale reformy gospodarcze, wdra ane pod
kontrol partii. Ca y proces reformowania gospodarki w tym pierwszym okresie
oceniany by bardzo wysoko. Wietnam wyprzedza pod tym wzgl dem pozostae pa stwa bloku wschodniego, ale ju wkrótce w publicystyce i opracowaniach
naukowych pojawi a si krytyka zwi zana z brakiem pomys u na reformy w sferze politycznej. Z jednej strony dobrze zafunkcjonowa wolny rynek, z drugiej za
KPW, z jej hierarchiczn struktur , ca y czas rz dzi a niepodzielnie. Wp ywy partii i organizacji masowych, nale cych do Wietnamskiego Frontu Ojczy nianego,

w przedsi biorstwach pa stwowych, armii, policji i aparacie bezpiecze stwa pozostawiono bez zmian.
Do 1988 r. w ocjalnych dokumentach nie by o mowy o zmianach politycznych.
W po owie 1988 r. rozpocz y si dyskusje o reformach równie w tej dziedzinie.
Uczestnicy dyskusji powo ywali si na konieczno ich wprowadzenia w zwi zku
z liberalizacj gospodarcz i nieprzystawalno ci systemu w adzy do nowej sytuacji. Okre lono, e zmiany winny mie charakter organizacyjny, stopniowy i pod
przywództwem partii1. Dopuszczono wprowadzenie reformy prawa, uelastycznie
systemu wyborczego, urealnienie konstytucyjnej roli organów wyborczych, poszerzenie praw obywatelskich, wolno ci podró owania itp. Mowa by a tak e o doskonaleniu metod kierowania parti . Na VI Plenum KC KPW w 1988 r. stwierdzono,
e sukces gwarantuje stopniowa demokratyzacja, u yto przy tym sformu owania
demokracja sterowana. Oznacza o to, podobnie jak w Chi skiej Republice Ludowej, pozostawienie sterów w r kach KPW. Demokracja sterowana odnosi a
si równie do mass mediów.
Okres, jaki oddziela og oszenie polityki modernizacji od upadku g ównych
sojuszników Wietnamu, tj. ZSRR i socjalistycznych pa stw Europy rodkowo-Wschodniej, niespodziewanie by bardzo krótki. Wkrótce Wietnam pozosta osamotniony na swojej drodze rozwojowej (poza oczywi cie ChRL). Kiedy w pa stwach bloku wschodniego rozpocz a si era odchodzenia od systemu socjalistycznego, w Wietnamie spowolniono proces reformowania polityki, o czym wiadczy y
uchwa y plenum KC KPW z sierpnia 1989 r. i nast pnie marca 1990 r.2 Argumentem, który pojawia si najcz ciej w wyja nianiu takiego stanowiska, by a obawa
przed destabilizacj i wyhamowaniem tempa reform. Konieczno socjalistycznej
drogi rozwoju pa stwa oparto przede wszystkim na legitymacji KPW, dzi ki której:
proklamowano niepodleg o , pokonano najpierw Francuzów, potem najpot niejsze pa stwo  Stany Zjednoczone  a ponadto tworzony przez ni komunistyczny
rz d zosta uznany na arenie mi dzynarodowej jako jedyny legalny rz d Wietnamu. W czasie VII Zjazdu partii Nguyen Van Linh uzasadnia jednopartyjno tym,
e nie ma obiektywnej potrzeby tworzenia pluralistycznego systemu politycznego z partiami opozycyjnymi3. Oprócz tego t umaczono upadek komunizmu w Europie licznymi b dami, które pragmatyczna KPW mia a unikn . Dystansowanie
si od socjalizmu pa stw Europy rodkowo-Wschodniej mia o, zdaniem teoretyków partyjnych, umo liwi reformy gospodarcze, z wykorzystaniem do wiadcze
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gospodarki kapitalistycznej, wolnorynkowej, przy pozostawieniu u w adzy KPW
i realizacji podstawowych idea ów komunistycznych.
Og oszony zosta kierunek systematycznej etapowej zmiany systemu politycznego4. W czerwcu 1991 r. odby si VII Zjazd KPW. Reformator Vo Van Kiet
zosta wybrany na stanowisko premiera, sekretarzem generalnym zosta , uwa any
za bardziej konserwatywnego, Do Muoi. W ten sposób zagwarantowano równowag mi dzy libera ami a konserwatystami. Dla inteligencji has o demokratyzacja zosta o zast pione has em pa stwo prawa  rule by law.
Taka strategia znalaz a odzwierciedlenie w konstytucji Wietnamu z 1992 r.,
gdzie wyra nie stwierdzono, e w adze b d kierowa si ideologi marksistowsko-leninowsk i ideami Ho Chi Minha, co dodatkowo wskazywa o na nacjonalistyczne zabarwienie komunizmu wietnamskiego5. Obok gwarancji dla gospodarki rynkowej zapisano kierownicz rol partii.

System partyjny wyst puj cy w Wietnamie to system jednopartyjny. Najwa niejsz i jak dot d jedyn licz c si si polityczn jest Komunistyczna Partia
Wietnamu. Jest parti masow i jak udowania w swoich analizach Mazyrin  rosyjski politolog zajmuj cy si procesem transformacji w Wietnamie  nie jest jednolit organizacj , a wyra ane s w niej ró ne interesy. Swoiste frakcje s zarówno wynikiem ró nicy zda co do tempa, jak i g boko ci reform, ale równie s
pochodn braku pluralizmu politycznego  ró ne g osy musz gdzie si ujawnia .
Mimo to partia, aby nie utraci w adzy, nadal wyst puje jako jedna si a6. Obowi zuje zasada, e kierownictwo partii nie podlega ostrej, jawnej krytyce. Ci którzy
mimo wszystko nie respektuj tej zasady, s wydalani z partii. Na przyk ad wydaleni z KPW w latach 90. zostali: Tran Xuan Bach (sekretarz KC KPW) i Tran Do
(przewodnicz cy Wydzia u Kultury). Procesy, które maj znaczenie strategiczne,
omawiane s w zaciszu gabinetów i niew czana jest tu opinia publiczna. Biuro Polityczne (BP) przyjmuje wa ne postanowienia we w asnym gronie, dopiero pó niej
decyzje s oznajmiane spo ecze stwu. W sk ad BP wchodz najwa niejsze osoby w pa stwie. BP podejmuje decyzje na drodze konsensusu, kolektywnie jak za
czasów rewolucyjnych, ale dyskusje i ró nica zda nie s szeroko komentowane.
Nhan Dan, 31.03.1990.
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Po VI Zje dzie podstawow zasad , która mia a sk ada si na reform polityczn , by o oddzielenie w adzy partii od organów w adzy pa stwowej. Obowi zywa o has o Partia przewodniczy, naród wskazuje, rz d rz dzi. Ocjalnie zatem
partia wycofywa a si z bezpo redniego rz dzenia, ale okre lanie granicy w adzy
mi dzy rz dem a parti trwa o na kolejnych zjazdach. Na VII Zje dzie mowa by a
o tym, e partia nie powinna zast powa organów w adzy pa stwowej, a powinna jedynie wyznacza strategi . Powsta o sporo o rodków analitycznych, kszta c cych ekspertów dla KPW.
Poniewa dyskusja i ró nice zda rzadko wychodz poza w skie grono przywódców, grupy interesów istniej ce w partii trudno jest okre li . Istniej w KPW
lobby tworz ce wzajemne alianse do realizacji okre lonych celów. Najcz ciej
mówi si o reformatorach i konserwatystach. Cz sto swoje lobby w najwy szych
gremiach partyjnych maj grupy biznesowe. W ró nych okresach historycznych
podzia y w partii nast powa y w zale no ci od preferencji zwi zanych z polityk
zagraniczn . W okresie wojen indochi skich wyra ny by podzia na grup prochi sk i proradzieck w kierownictwie partyjnym, dzisiaj natomiast wyró ni
mo na opcj prochi sk , proameryka sk i proasea sk (regionaln ). Wyst puje równie cz
dzia aczy nastawionych prorosyjsko  to ci którzy kszta cili si
w ZSRR i maj z nim zwi zki emocjonalne.
Wa nym obecnie kryterium podzia u jest stosunek do globalizacji. S wi c tacy,
którzy pr w kierunku wi kszego otwarcia, ale równocze nie s te tacy, którzy
inaczej rozumiej interes narodowy. Mówi c o lobby czy te frakcjach wewn trzpartyjnych, nie nale y zapomina o g osie wojskowych  kr gu militarnym, który,
podobnie jak w Chinach, jest g osem licz cym si . W Wietnamie wojskowi niekoniecznie s przeciwnikami urynkowienia gospodarki, poniewa prowadz cz sto
swoj dzia alno biznesow 7.
Wreszcie w Wietnamie utrzymuje si podzia na historyczne i geograczne trzy
regiony: Bac Bo (Pó noc), Trung Bo (Centrum) i Nam Bo (Po udnie). Widoczna
jest dba o o zbalansowanie wp ywów tych trzech cz ci.
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Z tabeli 1 wynika, e kierunek zmian strategicznych wyznacza Bac Bo. To st d
wywodz si sekretarze generalni. Realizacja polityki pozostaje w r kach pragmatycznego Po udnia. Funkcja prezydenta to obecnie funkcja g ównie reprezentacyjna i najcz ciej przypada przedstawicielowi Trung Bo.
Na pocz tku lat 90. KPW prze ywa a kryzys, a nabór nowych cz onków niemal
usta . Koncentracja wysi ków na stabilizowaniu politycznym, maj cym zaspokoi
ambicje starych dzia aczy i ich ch utrzymania si przy w adzy kosztem stabilizowania gospodarki, spowodowa a reakcj reformatorów. Kolejne etapy reformy wyznacza y Zjazdy KPW. Na VIII Zje dzie KPW (17 lipca 1996) ponownie wybrano na sekretarza generalnego Do Muoi. W czasie przemówienia zwróci
on uwag , e gospodarka rynkowa ma swoje negatywne strony, które pozostaj
w sprzeczno ci z ideami socjalizmu. Niemniej jednak popar mechanizmy rynkowe, pozytywnie oddzia uj ce na rozwój spo eczno-ekonomiczny. Uwa a jednak, e
szeroki sektor pa stwowy powinien obejmowa infrastruktur , program socjalny,
banki, nanse i dzia y gospodarki zwi zane z bezpiecze stwem i obron . Przyj te
priorytety wiadczy y o procesie centralizacji i odtworzenia tradycyjnych priorytetów w sektorze pa stwowym. Zarówno przed, jak i w czasie Zjazdu niektórzy par-

tyjni funkcjonariusze wyst powali przeciw mechanizmom rynkowym, które mog
doprowadzi do bezrobocia, a zwolennicy reform domagali si otwarto ci w funkcjonowaniu partii. Zjazd wypracowa pewien kompromis. Zgodzono si co do pog bienia reform gospodarczych i przyci gania kapita u, integracji z gospodark
wiatow , ale równie dba o ci o sfer socjaln . Zjazd wypowiedzia si przeciw
pluralizmowi politycznemu.
Kryzys nansowy 1997 r. wstrz sn scen polityczn w Wietnamie. W grudniu 1997 r. tematowi pogarszaj cej si sytuacji spo eczno-gospodarczej w Wietnamie po wi cone by o XIV Plenum KC. Cz onkowie plenum zdecydowali, e naley wykorzysta wszystkie wewn trzne rodki, jak równie polepszy efektywno
wspó pracy mi dzynarodowej8. Nast pi y zmiany na najwy szych stanowiskach
 prezydentem zosta Tran Duc Luong, a premierem Phan Van Khai. Po pewnych
sporach liderem partyjnym zosta Le Kha Phieu. Ten ostatni by zwolennikiem integracji Wietnamu z gospodark wiatow oraz zwolennikiem wi kszego otwarcia si na zagraniczne inwestycje.
W pa dzierniku 1998 r. a trzy delegacje wietnamskie pojecha y do Chin, a dwa
tygodnie po pobycie w Chinach premier Phan Van Khai og osi plan reformy administracyjnej i rolnej na wzór reform chi skich. Tran Trong Nghia, wietnamski
uczony, uwa a , e s to zmiany kosmetyczne. Wysnu wniosek, e k opoty z przezwyci eniem kryzysu w Wietnamie wynikaj równie z braku systemu demokratycznego. W innych wypowiedziach win za z y stan rzeczy obarczano rewolucyjnych mandarynów9.
Podobne wnioski zawarte by y w corocznym raporcie Vietnam Human Rights
Developments. Odpowiedzi na protesty rolnicze przeciw wysokim cenom, korupcji, konskacie ziemi, nadmiernym podatkom by a otwarta krytyka partyjna
reform i wolno ci prasy10.
Na jednym z plenów KC KPW w 1999 r. cz onkowie zauwa yli, e aby Wietnam móg przezwyci y kryzys, potrzebne s gobalizacja i integracja z gospodark wiatow . Na kolejnym IX Zje dzie w 2001 r. mowa by a o bardziej radykalnych reformach.
Wszystkie te dzia ania, mimo oczywistych obaw niektórych dzia aczy partyjnych, postrzegane by y jako wola kontynuacji reform podj tych na prze omie lat
80. i 90., a nawet ich pog bienia. Popularno partii pod koniec lat 90. zacz a rosVietnam News Agency, 30.12.1997.
Patrz: Nguyen Thanh Giang, Des Elections et du Parlement, 9.06.1997, http://www.lmvntd.
org/avl/dossier/ntgiang/baucu.htm (wej cie: 22.05.2009). Nguyen Thanh Giangowi (wietnamski dysydent, intelektualista, geolog) zarzucano zbytni krytycyzm i za swoje odwa ne stwierdzenia mia
utrudnione kontakty z pras zagraniczn , http://www.vietnamhumanrights.net/english/documents/
HRW_2001.htm (wej cie: 22.05.2009).
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n . Na X Zje dzie by o 3 mln 100 tys. cz onków KPW, tj. 3,7% spo ród 84 mln
narodu11. Z o y y si na to efektywno wprowadzanych reform i u atwienia zwi zane ze wst powaniem do partii. Wcze niej istnia y pewne ograniczenia spo eczne dla nowych kandydatów. Zacz to zwraca uwag na szkolenia i podnoszenie
kwalikacji oraz odm odzenie aparatu partyjnego.
Obecnie Biuro Polityczne KC KPW liczy 14 cz onków. S to: Nong Duc Manh
 sekretarz generalny KPW, Nguyen Minh Triet  prezydent, premier Nguyen Tan
Dung, przewodnicz cy Zgromadzenia Narodowego Nguyen Phu Trong oraz Truong Tan Sang, Le Hong Anh, Pham Gia Khiem, Phung Quang Thanh, Truong Vinh
Trong, Le Thanh Hai, Nguyen Sinh Hung, Nguyen Van Chi, Ho Duc Viet, Pham
Quang Nghi12.

Zgodnie z informacj zamieszczon na portalu rz dowym SRW w sk ad systemu politycznego oprócz partii komunistycznej, która jest si przewodni , wchodz : Front Ojczy niany, organizacje polityczne, organizacje spo eczno-polityczne,
organizacje spo eczno-zawodowe oraz organizacje masowe.
Front Ojczy niany powsta w 1977 r. i istnieje do dzisiaj, chocia bardziej jako
organ konsultatywny, znajduj cy si w cieniu KPW. Najwi ksz organizacj wchodz c w sk ad Frontu jest Zwi zek Rolników Wietnamu, licz cy w latach 1980
1990 10 mln cz onków, tj. 1/3 wszystkich rolników wietnamskich.
Drugim co do liczebno ci jest Zwi zek Kobiet Wietnamu. W 1992 r. organizacja liczy a a 10 mln cz onki . Kolejnymi organizacjami s Zwi zek M odziey Komunistycznej im. Ho Chi Miha i Federacja M odzie y Wietnamskiej. Liczba ich cz onków spada a: w po owie lat 80. XX w. by o to 5 mln, a w latach 90.
XX w. ju tylko 2 mln.
W Wietnamie istnieje Federacja Zwi zków Zawodowych, która jest kontrolowana przez w adze, ale robotnicy zacz li dzia a poza ocjaln struktur 13. Powstaj liczne zwi zki pracownicze, natomiast Federacja skupia g ównie pracowników
sfery bud etowej i przedsi biorstw pa stwowych. W ko cu lat 90. Federacja skupia a 95% pracownków sfery bud etowej i 90% robotników sektora pa stwowego. Z danych wynika, e Federacja jest monopolist , ale mimo kontroli pa stwa
nie jest w stanie przeciwdzia a strajkom i przerwom w pracy, których cz stotli11
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wo ro nie. Powstaj równie stowarzyszenia biznesowe, ich liczba w 2002 r.
wynios a ok. 20014.
Proces modernizacji systemu doi moi obj równie sfer tworzenia pozarz dowych organizacji (NGOs), wspó pracuj cych z o rodkami zagranicznymi (INGOs),
oraz ró norodnych fundacji. Sprzyjaj one procesowi powstawania spo ecze stwa
obywatelskiego, chocia trudno je zakwalikowa jako element sk adowy systemu politycznego. Ramy prawne dla tych organizacji stworzono w 1989 r. Powsta
wówczas Komitet Koordynacyjny (Peoples Aid Coordinating Committee), którego zadaniem by a wspó praca z NGOs. Pierwszym krokiem na drodze do u atwienia powstawania organizacji by dekret o zasadach tworzenia organizacji non
prot w dziedzinie nauki i rozwoju technologii z 1992 r. Wiele organizacji, które
powstawa y w tym okresie, stawia o sobie za cel pomoc ubogim, mia o charakter
spo eczny i nie anga owa o si w debaty polityczne15.
W 1995 r. przed u ono funkcjonowanie Kodeksu cywilnego, a 10 lat pó niej
znowelizowano go i na jego podstawie zacz y funkcjonowa niewielkie zorganizowane grupy. W 1996 r. przyj to prawo spó dzielcze, które da o podstawy prawne dla dzia alno ci spó dzielni rolniczych nowego typu, wówczas gdy zlikwidowano pa stwowe gospodarstwa rolne centralnie sterowane. Nowe tworzone by y
ju na innych, bardziej liberalnych zasadach. Równie w 1996 r. przyj to Regulacje dotycz ce dzia alno ci zagranicznych pozarz dowych organizacji (Decision
No. 340/TTg, 24.05.1996.). W 1998 r. z kolei  regulacje dotycz ce stowarzysze
zawodowych. Od 1999 r. dekret 177 reguluje dzia alno organizacji spo ecznych
i charytatywnych, a dekretem z 2005 r. stworzono ramy prawne dla niewielkich
instytucji nansowych, spó dzielczych kas oszcz dno ciowo-kredytowych. To
wszystko pozwoli o na dyskusje o prawie do stowarzysze . Pod obrady parlamentu przekazano projekt w 2006 r., ale poniewa wa ne komponenty prawa nie zosta y uzgodnione, wycofano go z porz dku obrad i prace nad ustaw trwaj nadal.
Odpowiedzialno za prawid owo rejestracji organizacji spoczywa na Ministerstwie Spraw Wewn trznych. Rejestracja jest procesem d ugotrwa ym. Ostatnio powsta o stowarzyszenie organizacji dzia aj cych w sferze nauki i technologii
 Vietnam Union for Science and Technology Associations  VUSTA, które jest
swoistym parasolem dla wielu tego typu organizacji. Mo na zatem zarejestrowa
organizacje jako córki VUSTA. Oprócz tego niektóre badawcze organizacje pozarz dowe s rejestrowane przy uniwersytetach, inne  jak np. Czerwony Krzy ,
Front Ojczy niany czy te spó dzielnie rolnicze  s rejestrowane na podstawie
Kodeksu cywilnego.
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Strategia rozwoju spo eczno-ekonomicznego (20002010) i projekt Planu rozwoju spo eczno-ekonomicznego (20062010) przewiduj otwart furtk dla spoecze stwa obywatelskiego w trzech g ównych polach aktywno ci:
1. zwi kszenie autonomii, umacnianie procesu decentralizacji i zarazem odpowiedzialno ci w adzy lokalnej,
2. docieranie do biednych i monitoring ich opinii w ró nych sprawach spoecznych,
3. utrzymanie s u b, których rola jest eliminowanie ubóstwa ze szczególnym
uwzgl dnieniem walki z AIDS16.
Organizacje pozarz dowe najcz ciej otrzymuj fundusze z Programu Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju (UNDP) i Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB)
w postaci celowych grantów z przeznaczeniem na dzia alno spo eczn . Dotycz
one organizowania treningów, szkole , upowszechniania praw cz owieka, inicjatyw postrzeganych w kategoriach demokratyzacji ycia, praw kobiet itp.
Wiele grantów jest zwi zanych z programami badawczymi i popieranych przez
Wietnamsk Akademi Nauk Spo ecznych, jak równie instytuty badawcze, takie
jak np. Instytut Gospodarki czy Instytut Socjologii. WTO promuje równie niektóre badania spo eczne, jak np. problematyk gender.
Analizuj c znaczenie nowych organizacji pozarz dowych, autorzy raportu
Filling the Gap: The Emerging Civil Society in Vietnam (Stakeholder Assessment
Group SAG) ze stycznia 2007 r. wyszli od razu z za o enia, e Komunistyczna
Partia Wietnamu jest najsilniejsz i najbardziej wp ywow organizacj , za ni plasuj si instytucje rz dowe, pó niej sektor prywatny i media. Organizacje spo eczne by y postrzegane jako mniej wp ywowe, pewnym wyj tkiem by y organizacje
masowe oraz intelektuali ci17.
W 2001 r. przeprowadzono badania socjologiczne, które mia y zbada zjawisko przynale no ci organizacyjnej Wietnamczyków18. W wyniku bada na temat
przynale no ci do lokalnych grup spo ecznych, kobiecych, politycznych itp. okaza o si , e typowy Wietnamczyk nale y do 2,33 grup, gdy np. Chi czyk do 0,91
grupy, Japo czyk  1,41 Filipi czyk  1,93. Cz ciowo jest to odzwierciedleniem
praktyki, gdzie rz d ocjalnie inicjowa tworzenie i dzia alno , Wietnamskiej Federacji Kobiet, Zwi zku M odzie y im. Ho Chi Minha, Wietnamskiego Zwi zku
Rolników, Wietnamskiej Konfederacji Pracy i innych. Przynale no do tych organizacji by a powszechna, a praca w Federacji M odzie y sta a si przepustk do
kariery zawodowej czy politycznej. Jest to jedna z wa niejszych przyczyn popuIbidem.
Irene Norlund, Filling the Gap: The Emerging Civil Society in Vietnam, Hanoi 2007.
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larno ci organizacji w Wietnamie. Dlatego organizacje polityczne, kobiece, spoeczno ci lokalnych s tak liczne. Stosunkowo najmniej Wietnamczyków dzia a
w organizacjach humanitarnych, praw cz owieka, ekologicznych, pokojowych i religijnych. Najwi ksze uczestnictwo deklaruj ludzie wykszta ceni i lepiej sytuowani. Przynale no do organizacji zwi ksza si z wiekiem, kiedy cz onkowie rodzin
robi karier zawodow i spoczywa na nich wi ksza odpowiedzialno za rodzin 19.
Jak wspomniano, Wietnamczycy ch tnie wst puj i dzia aj w organizacjach
ró nego typu  a 74% populacji nale y do co najmniej jednej organizacji. Warto
jednak jeszcze raz podkre li , e charakter tej przynale no ci jest kwestionowany,
poniewa cz onkostwo w niektórych nie jest dobrowolne i s to organizacje ci le
zale ne od pa stwa. Opisana sytuacja nie spe nia zatem podstawowego kryterium
spo ecze stwa obywatelskiego. Benedict T. Tria Kervliet wyci ga z tego wniosek, e takie my lenie prowadzi do stwierdzenia, i spo ecze stwo obywatelskie
jest kierowane z centrum na poziom obywatelski. Poprzez stworzone przez siebie
organizacje pa stwo (partia) mo e mobilizowa spo ecze stwo dla prowadzonej
polityki, a przez to uzyskiwa poparcie i tworzy kana y porozumienie mi dzy spoecze stwem a w adz 20. Inna interpretacja relacji pa stwospo ecze stwo, przywo ywana przez tego samego autora, wskazuje na fakt, e zbyt du e znaczenie
przypisuje si w adzy, a zbyt ma e spo ecze stwu. Przede wszystkim z uwagi na
niewystarczaj ce rodki oraz inne niedoskona o ci zdolno pa stwa do koordynowania czy wprowadzania w ycie w asnych programów jest du o mniejsza, ni
si powszechnie s dzi21. Bez wzgl du na ró nice zda naukowców analizuj cych
zmiany systemu politycznego w Wietnamie mo na stwierdzi , e obserwujemy
sta y proces wycofywania si pa stwa i rz dz cej partii komunistycznej z niektórych sfer ycia spo ecznego, zatem pozostawia si do zagospodarowania obywatelom coraz wi ksz przestrze .
Wed ug klasykacji Ministerstwa Spraw Wewn trznych w Wietnamie istniej
nast puj ce rodzaje organizacji:
1. stowarzyszenia, zwi zki i spó dzielnie,
2. fundacje,
3. organizacje naukowe i technologiczne,
4. organizacje spo eczne patronackie,
5. pó ocjalne organizacje doradcze.
Ka dy typ organizacji jest zarejestrowany wed ug innego prawa.
Na podstawie: Russel J. Dalton, Pham Minh Hac, Pham Thanh Nghi, Nhu Ngoc T. Ong, op. cit.
Benedict T. Tria Kervliet, An Approach for State-Society Relations in Vietnam, Journal of Social Issue in Southeast Asia 2001, Vol. 16, Issue 2, s. 236.
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Analizuj c elementy sk adowe systemu politycznego Wietnamu, warto zwróci
uwag na wdra an od lat 90. reform administracyjn . Zainicjowano j w pierw-

szej po owie dekady, wówczas gdy dostrze ono, e reforma administracyjna jest
niezb dnym warunkiem powodzenia reform ekonomicznych. Spo ród licznych
niedomaga systemu wskazywano m.in. na nak adanie si funkcji aparatu partyjnego i administracyjnego. Zaproponowano zatem zmiany. Z Komitetu Centralnego
KPW wyprowadzone zosta y zadania zwi zane ze sprawami kadrowymi. Przej y
je ministerstwa i departamenty. Nast pnie wzmocniono rz d, poszerzaj c jego kompetencje w sprawach bie cych i gospodarczych oraz odm odzono aparat urz dniczy. W 1993 r. przyj to koncepcj reformy administracyjnej. W jej wypracowaniu
bra a udzia UNDP, ale w adze wietnamskie, które nie chcia y ingerencji Zachodu,
zgodzi y si na reformy z udzia em UNDP pod warunkiem poszanowania trzech
zasad: reforma mia a by prowadzona, jak to okre lono, w imi pa stwa narodowego, w interesie narodu i przez naród, ale pod kierunkiem KPW, reforma miaa sprzyja gospodarce rynkowej o orientacji socjalistycznej, jej celem mia o by
poszerzenie sfery demokracji socjalistycznej22.
Reforma administracyjna mia a sk ada si z trzech komponentów:
1. Reformy instytucji pa stwowych, reorganizacji ministerstw i ich odpowiedników szczebla centralnego. Przewidywano, e a 40 organów centralnych
b dzie obj tych reorganizacj . Mia o pozosta jedynie 1520 ministerstw
i ich odpowiedników. Postanowiono zmodykowa nieco podzia administracyjny kraju, a du e prowincje mia y wróci do swojego dawnego kszta tu.
2. Reformy procedur administracyjnych i utworzenie wysoko wykwalikowanego korpusu urz dniczego. By o to konieczne, poniewa wed ug przeprowadzonych bada jedynie 40% aparatu urz dniczego mia o pe ne kwalikacje do tego zawodu.
3. Planowano równie redukcj aparatu urz dniczego poprzez likwidacj b d
zmniejszenie ró nego typu agend rz dowych23.
Cz sto jako argument na rzecz celowo ci przeprowadzenia reformy administracyjnej pojawia a si walka z korupcj . Na przyk ad w czasie VIII Plenum KC
KPW (2023.01.1995) z krytyk skorumpowanego aparatu biurokratycznego wyst pi sekretarz generalny partii Do Muoi. Zwróci uwag , e powi zani z parti
urz dnicy zachowuj si jak skorumpowani mandaryni i postulowa równolegle
z reform administracyjn przeprowadzi reform partii24.

W adimir M. Mazyrin, op.cit., s. 59.
Szerzej na temat reformy administracyjnej patrz: Vietnam 1995,1996, The Gioi Publishers,
Hanoi 1995, s. 4267.
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W 2001 r. rz d SRW rozpocz realizacj reformy administracyjnej Public Administration Reform (PAR) Master Programme25, która by a roz o ona na okres
do 2010 r. i zak ada a zmiany strukturalne, instytucjonalne i kadrowe. W ramach
tego planu skomputeryzowano administracj , podwy szono p ac urz dnikom, ale
równie zwrócono uwag na uci liwo ci administracyjne i wprowadzono ró nego typu u atwienia proceduralne.
Dodatkowym zadaniem reformy jest polepszenie pracy lokalnych organów
administracji. Tutaj jest sporo do zrobienia, poniewa aparat jest ma o efektywny
i s abo wykwalikowany. Systematycznie nast puje decentralizacja w adzy, ale
wywo uje to pewien konikt  na pocz tku lat 90. wzrost autonomii organów lokalnych zacz niepokoi w adz centraln . Chodzi o równie o dochody pozyskiwane z reform gospodarczych dla lokalnych w adz. Niemniej jednak poszerzanie
zakresu uprawnie w adz lokalnych jest sta tendencj .
Wed ug oceny zarówno wietnamskich, jak i zagranicznych ekspertów reforma wdra ana jest bardzo powoli. Kiedy podsumowywano pierwszy etap reformy
i przyjmowano rekomendacje na kolejny etap  20062010  okre lono, e cele
drugiego etapu s takie same, poniewa wielu z za o e nie uda o si wdro y . Zaproponowano zatem kontynuacj dzia a pogrupowanych w czterech dziedzinach:
reform instytucjonalnych, reform struktury organizacyjnej administracji publicznej, odnowienia i podwy szenia kwalikacji urz dników s u by publicznej i cywilnej oraz reform nansów publicznych. Okre lono cele dzia a , rodki realizacji, okres ich wprowadzania oraz sposoby werykacji i monitoringu efektywno ci
owych dzia a 26. Wa nym elementem reformy mia a by nadal walka z korupcj .
W ramach tej dodatkowej pi tej dziedziny okre lono trzy podstawowe cele dziaa na lata 20062010. Pierwszym by o przyj cie antykorupcyjnego prawa i innych efektywnych instrumentów. Drugim  sprzyjanie antykorupcyjnym organizacjom i instytucjom walcz cym z korupcj . Trzecim za redukowanie korupcji
wsz dzie, gdzie jest to mo liwe27.

Konstytucyjnie najwy szym przedstawicielem narodu jest Zgromadzenie Narodowe. Pozostawiono w r kach Zgromadzenia trzy podstawowe funkcje: legisla25
Szczegó y za o e reformy patrz: http://www.caicachhanhchinh.gov.vn/English/MasterProgramme/ (wej cie: 18.05.2009).
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cyjn , decyzyjn  wytyczaj c najwa niejsze decyzje w pa stwie  oraz funkcj
kontroln . Parlament wietnamski jest wybierany na okres 5 lat, a sesje zwo ywane s dwa razy w roku  maju i pa dzierniku  i trwaj 30 dni. Pos ami mog by
osoby powy ej 21 roku ycia, posiadaj ce najwy sze kwalikacje do piastowania takiej funkcji oraz, jak to okre lono, wysokie morale etyczne. Zgromadzenie
spo ród siebie wybiera przewodnicz cego oraz Sta y Komitet. Cz onkowie Staego Komitetu nie mog by jednocze nie cz onkami rz du. Komitetowi wyznaczono 12 zada , a w ród nich te zwi zane z interpretowaniem i przestrzeganiem
konstytucji oraz ustalanie porz dku sesji, koordynowanie prac Rady ds. Etnicznych i wszystkich komitetów Zgromadzenia Narodowego. Zgromadzenie Narodowe wybiera równie prezydenta, który jest najwy szym reprezentantem pa stwa
w relacjach zewn trzych i wewn trznych. Rz d ma najwy sz w adz wykonawcz i administracyjn w kraju. Premier rz du jest wybierany przez Zgromadzenie
Narodowe na wniosek prezydenta.
Jak powiedziano, ca y proces doi moi w mniejszym stopniu dotyczy przekszta cenia systemu politycznego, gdy trudno jest powi za reformy, przywódcz rol
partii i cechy charakterystyczne dla azjatyckich warto ci. Nie oznacza to jednak,
e liberalizacja w ogóle nie nast powa a. Przekszta cenia instytucji wietnamskich
realizowane s w trzech kierunkach:
1. polepszenia pracy organów wybieralnych,
2. udoskonalenia aparatu administracyjnego,
3. prawnego zabezpieczenia zmian.
Pojawi a si koncepcja pa stwa prawa zamiast ideologicznych podstaw legitymizacji w adzy. KPW odesz a od bezpo redniego rz dzenia, rozszerzono pe nomocnictwa rz du i premiera. Wida post py w tworzeniu wybieralnej i parlamentarnej demokracji. Celem wyborów mia o by doprowadzenie do obecno ci
w parlamencie ró nych opinii wyborców i odpowiedzialno ci przed wyborcami.
Parlament zacz wype nia aktywn funkcj tworzenia prawa i kontroli nad wype nianiem i przestrzeganiem prawa. Wprowadzono mechanizm interpelacji, wa ne ustawy poddaje si konsultacjom spo ecznym, obywatele maj prawo sk adania
zapyta na ró nych forach, w tym Zgromadzenia Narodowego, powszechne jest
korzystanie w tym celu z Internetu. W 2003 r. parlament dosta dodatkowe uprawnienia monitoringu i kontroli w adz wykonawczych. Dyskusje w parlamencie s
bardziej nieskr powane i krytyczne nawet wobec KPW. Od 2001 r. istnieje prawo
do wotum nieufno ci wobec cz onków rz du. Powsta o centrum prasowe informuj ce o pracach parlamentu i jest to zwi zane z nowym prawem prasowym. Rosn
kompetencje komisji parlamentarnych. Poniewa parlamentarzy ci s zawodowi
(ich liczba wzros a), pracuj mi dzy sesjami, dopracowuj c projekty.

Warto wspomnie , e w Wietnamie du a jest rola rad wioskowych xa  to one
odpowiadaj za organizacj ycia spo ecznego28. Post puj ca demokratyzacja
wspólnot lokalnych oraz wymienione wcze niej mechanizmy funkcjonowania w adzy s okre lane przez znawców tematu, m.in. przez Mazyrina, jako proces zast powania re imu administracyjno-nakazowego przez liberaln demokracj jednopartyjn . W latach 19871988 dynamicznie powstawa system prawny zwi zany
z reformami gospodarczymi. Na pocz tku lat 90. rozwija o si prawo karne i cywilne. Ogó em w latach 19862000 przyj to 87 ustaw i 6 kodeksów, a 29 ustaw
otrzyma o nowe brzmienie29. Powo ano specjaln komisj z o on z przedstawicieli partii i rz du, aby okre li potrzeby w zakresie rozwijania prawa. W 2002 r.
rozpocz a si realizacja dziesi cioletniej strategii, zwi zanej z unowocze nieniem
systemu prawnego SRW.

W Wietnamie istniej trzy poziomy organów wybieralnych, podlegaj cych rz dowi centralnemu. Pa stwo podzielone jest na 61 prowincji, 598 okr gów, 10 500
wspólnot wioskowych, pó miejskich i miejskich obszarów wydzielonych. Na ka dym z tych poziomów komitety wyborcze s w zasadzie kontrolowane przez struktur partyjn . Wytyczonym kierunkiem zmian jest wzmocnienie prerogatyw w adzy lokalnej.
Dekret 2930 wprowadza cztery kategorie wspó udzia u spo ecze stwa w procesie decyzyjnym tych organów. Pierwsza dotyczy samego informowania. Urz dnicy lokalni s zobowi zani szczegó owo informowa o bud ecie, inwestycjach,
projektach w czasie publicznych spotka lub w formie podanych do publicznej
wiadomo ci dokumentach. Druga forma to konsultacje. D uga lista planów strategicznych dla poszczególnych prowincji czy te mniejszych jednostek oraz plany
zagospodarowania przestrzennego s poddawane publicznej debacie. Kolejnym
etapem jest zatwierdzanie planów, które ma miejsce w czasie zebra b d referendum. Ostatni form wspó udzia u stanowi kontrola, której celem m.in. jest przeciwdzia anie korupcji31.
28
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Podejmowane s próby reformy systemu wyborczego. Cz onkowie KPW, zgodnie z ustaw z 2003 r., nie mog sami si zg asza do organów w adzy lokalnej,
a musi ich zg osi w a ciwa organizacja polityczno-spo eczna lub partia. Kandydaci przechodz proces konsultacji spo ecznych. W Wietnamie by y próby wprowadzenia wybrów bezpo rednich na szczeblu lokalnym, ale zako czy y si askiem.
Parlament w listopadzie 2008 r. wstrzyma projekt wyborów bezpo rednich32.
Je li chodzi o wybory parlamentarne, to w kwietniu 1997 r. zmodykowano
prawo wyborcze w kierunku wi kszej reprezentatywno ci. Statystyki wyborów
z 1997 r. by y nast puj ce: w gronie 450 pos ów 27% by o pos ami zawodowymi,
15%, czyli 66 osób, by o pos ami bezpartyjnymi (w porównaniu z 1992 r.  8%).
26% (117) stanowi y kobiety (w poprzedniej kadencji 18,48%), a ponad 17% reprezentowa o mniejszo ci narodowe. Olbrzymia wi kszo (91,33%) mia a uko czon szko redni lub wy sz . Spo ród 450 pos ów 384 by o cz onkami partii33.
W raporcie, sporz dzonym przez UNDP za 2001 r., postulowano polepszenie
jako ci prawodawstwa oraz decentralizacj bud etu, zwi kszenie roli kobiet w yciu politycznym i wi kszej niezale no ci mass mediów. Raport zaleca doskonalenie demokracji, w której to dziedzinie Wietnam ma najwi ksze zaleg o ci, chwali
natomiast za zwi kszenie reprezentatywno ci parlamentu, przygotowanie dobrej
strategii walki z bied i doskonalenie prawa34.
W kolejnych wyborach w 2002 r. cz onkowie KPW stanowili wi kszy odsetek pos ów. Bra o w nich udzia 759 kandydatów. Zwi kszono do 500 liczb mandatów do Zgromadzenia Narodowego. Wybrano 498 pos ów (ordynacja wyborcza okre la wi kszo bezwzgl dn potrzebn do wyboru pos a), ale bezpartyjni
pos owie stanowili ju tylko 10,2%; niezale nych pos ów, zg aszanych poza list
Frontu Narodowego, by o zaledwie trzech.
W 2004 r. uda o si , dzi ki programowi UNDP, przy zaanga owaniu rz dów
Szwajcarii i Kanady przeprowadzi bardziej demokratyczne wybory lokalne, na
podstawie nowego prawa wyborczego. Zmiany prawa wyborczego dotyczy y
trzech obszarów: procedury nominacji i wyboru kandydatów, wykorzystania do
kampanii mass mediów i przeprowadzenia samych wyborów35. Da o to w rankingu UNDP 109. miejsce Wietnamu, spo ród 175 branych pod uwag pa stw, je li
chodzi o wska nik rozwoju spo ecznego. Wietnam znalaz si na 89. miejscu (na
32
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144 pa stw), je li chodzi o wska nik równouprawnienia p ci i 39. miejscu (na 94
pa stwa brane pod uwag w rankingu), je li chodzi o wska nik biedy.
W ostatnich wyborach, które odby y si w 2007 r., bra o udzia 875 kandydatów. Spo ród wybranych 493 pos ów ponad 91% to cz onkowie KPW, 8,7% to osoby bezpartyjne, zaledwie jedna jest pos em niezale nym. Zatem liczba bezpartyjnych pos ów ponownie spad a.
Listy wyborcze przygotowuje Front Ojczy niany, a w nich wi kszo stanowi
cz onkowie KPW. Przygotowuj c listy wyborcze, bierze si pod uwag kryterium
geograczne oraz socjalno-ekonomiczne. Chodzi o to, aby w ród kandydatów byli
przedstawiciele ró nych grup spo ecznych. Zebrania i konsultacje odbywaj si
w trzech turach. W czasie tych konsultacji, w których bior udzia równie aktywi ci i cz onkowie partii, kandydaci, którzy le si zaprezentowali, s wykluczani
z grona kandydatów36. Kandydaci bezpartyjni musz mie do wiadczenie w administracji lub zarz dzaniu. Nadal jest bardzo ma y wybór  ok. 1,5 kandydata
na fotel pos a i niewielka liczba kandydatów niezale nych. Zatem w parlamencie
przewa a nomenklatura.
Ten stan rzeczy jest krytykowany przez instytucje broni ce praw cz owieka.
Wietnam negatywnie oceniany jest przez np. Amnesty International. W rankingach
Freedom House Wietnam znajduje si w gronie pa stw, gdzie nieprzestrzegane s prawa cz owieka.
Najwa niejsze naruszenia praw dotycz wolno ci s owa, prasy, zebra i stowarzysze . Wymienione organizacje broni ce praw cz owieka krytykuj równie
ograniczenia dzietno ci rodzin. Polityk lansuj c posiadanie jednego lub maksymalnie dwoje dzieci zapocz tkowano w 1988 r. Posiadanie wi cej ni dwójki dzieci mo e skutkowa okre lonymi trudno ciami w pracy37.
Ograniczenia wolno ci s owa i publikacji dotycz ostrej krytyki najwy szych
w adz i mo na mie k opoty, gdyby krytyka ta nie mia a powa nego udokumentowania. Jednocze nie dziennikarze coraz cz ciej powo uj si na ród a zagraniczne, dyskusje i polemika s bardziej otwarte. W ksi garniach s sprzedawane
zagraniczne publikacje miejscowych autorów, które by y w Wietnamie zakazane,
jest prasa zagraniczna, zmniejszy a si cenzura radia i telewizji. Internet jest dost pny, aczkolwiek w adze kontroluj kawiarenki internetowe i zamykaj internetowe portale, które publikuj niedozwolone, krytyczne materia y.
Równie wolno zebra i stowarzysze jest ograniczona. W marcu 2005 r. zosta wydany zakaz manifestacji przed budynkami rz dowymi, partyjnymi i miejscami, gdzie odbywaj si konferencje mi dzynarodowe. Niemniej jednak i w tej
W adimir M. Mazyrin, op.cit., s. 54.
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sferze nast puje liberalizacja. W mie cie Ho Chi Minh jest ona najbardziej widoczna, ale równie w Hanoi cz sto odbywaj si manifestacje38.
Je li chodzi o wolno ci religijne, to problemem jest ingerencja w adz. Co prawda
ro nie liczba ró nych sekt i od amów, ale najwi kszym problemem s religie protestanckie, zwi zane z mniejszo ciami narodowymi zamieszkuj cymi Tai Nguyen.
Z jednej strony s zatrzymania przywódców (wed ug Human Right Watch), z drugiej strony w styczniu 2005 r. og oszona zosta a dyrektywa premiera, aby nie zakazywa góralom okre lonego wyznania. Mazyrin uwa a, i zgadzam si z nim,
e w adze zezwalaj na dzia alno ró nych zwi zków i grup wyznaniowych, ale
nie chc si zgodzi na te, które s zwi zane z Zachodem i s podejrzewane o ingerencj w wewn trzne sprawy Wietnamu. Wiele organizacji misyjnych mo e okazywa pomoc humanitarn , ale ewangelizacja, nauczanie s dla nich zakazane.
Organizacje wyznaniowe mog domaga si zwrotu maj tku, skonskowanego po 1954 r. na Pó nocy i 1975 r. na Po udniu. Jest zgoda na procesje i obchody
ró nych wi t religijnych. Wed ug danych 23 tys., czyli 15% cz onków KPW, to
ludzie wierz cy, ale dla nich wy sze stanowiska s zamkni te39. Szko a i religia s
oddzielone, ale niektóre mniejszo ci mog si uczy podstaw religii po lekcjach
razem z j zykiem narodowym.

W artykule pokazano specyk systemu politycznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Nast puje jego modernizacja, ale z ca pewno ci wolniej ni pozosta ych dziedzin ycia spo eczno-gospodarczego. Wiele niedoci gni systemu
jest nazwanych i postuluje si ich wyeliminowanie. W przyj tej na lata 20012010
Strategii rozwoju spo eczno-ekonomicznego, opublikowanej przez UNDP, zak ada si doskonalenie wcze niejszych za o e polityki doi moi, a w szczególno ci:
 udoskonalenie reform instytucjonalnych dla lepszego wcielania w ycie nowego prawa i ustaw,
 dalsz restrukturyzacj gospodarki,
 rozwój gospodarki wiejskiej,
 reformowanie systemu edukacji, nauki i technologii,
 udoskonalenie administracji i s u b publicznych40.
Nowe reformy instytucjonalne maj s u y wi kszej przejrzysto ci regu gry
w otwartej gospodarce rynkowej. Chodzi o to, by ró ne formy dzia alno ci gospo38
39
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Ibidem, s. 85.
National Human Development Report 2001 , s. 69.

darczej mia y stworzone jednakowe warunki. Zmianom tym maj towarzyszy dalsze reformy administracyjne, w tym i takie, których celem mia oby by usprawnienie procedur i tym samym zapobieganie korupcji. W Strategii zwraca si uwag na
potrzeb stworzenia spo ecze stwa obywatelskiego: szerszego uczestnictwa Wietnamczyków w yciu spo ecznym, ekonomicznym i politycznym, na konieczno
odgrywania wi kszej roli przez sektor prywatny i w czania go do nansowania
szkolnictwa wy szego i praktyk zawodowych, dalsz liberalizacj handlu.
Dominuj c rol w systemie politycznym nadal odgrywa Komunistyczna Partia Wietnamu i nie obserwuje si woli odej cia od tego modelu, o czym wiadcz
chocia by wybory do Zgromadzenia Narodowego. Niemniej pewne próby zmian
i tutaj s czynione. Dosz o do odm odzenia aparatu partyjnego. Nowy sekretarz
generalny Nong Duc Manh bardzo ostro nie rozpocz liberalizacj systemu politycznego. Na X Zje dzie zosta on ponownie wybrany sekretarzem generalnym,
co wiadczy o nieodwracalno ci procesu reformowania pa stwa. Nale y jednak
pami ta , e ów proces przebiega z ró nymi zawirowaniami i charakteryzuje si
brakiem konsekwencji.

