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Na rynku wydawniczym obecna jest od 2005 r. szczególnie ważna publikacja do
tycząca najnowszej polityki zagranicznej Niemiec autorstwa prof. dr. hab. Erharda 
Cziomera. Autor jest znanym w Polsce i Europie ekspertem w zakresie współcze
snych stosunków międzynarodowych od wielu lat zajmującym się zagadnieniami 
polityki wewnętrznej i zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec.

Omawiana publikacja składa się z pięciu rozdziałów oraz części dodatkowej 
zawierającej szereg załączników.

Rozdział pierwszy zapoznaje czytelnika z problematyką polityki zagranicznej 
RFN, omawia wyznaczniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz interesy i cele RFN w no
wej sytuacji geopolitycznej w Europie Środkowej po 1990 r.

Rozdział drugi traktuje o polityce wewnętrznej RFN -  mechanizmie podejmo
wania decyzji w polityce zagranicznej. Zwraca uwagę na rolę partii politycznych, jak 
i -  co warte szczególnego podkreślenia -  pozaparlamentarnych grup interesów.

Kolejne rozdziały przedstawiają politykę zagraniczną Niemiec w odniesieniu 
do aktualnych procesów w stosunkach międzynarodowych.

Rozdział trzeci omawia niemiecką politykę integracji europejskiej, jej prze
słanki i motywy oraz rzeczywistą praktykę międzynarodową, porównując przy tym 
politykę z okresu rządów chadecko-liberalnych kanclerza Helmuta Kohla i politykę 
prowadzoną przez rząd koalicji Socjaldemokratów i Zielonych kanclerza Gerharda 
Schródera. Ważnym elementem tego rozdziału jest omówienie szczególnego zna
czenia dla Niemiec stosunków z Francją i stanowiska RFN wobec procesu poszerze
nia i pogłębienia integracji europejskiej.

Rozdział czwarty traktuje o roli i miejscu polityki bezpieczeństwa w polityce 
zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Autor zwraca uwagę na podobieństwa i różni-



ce w polityce bezpieczeństwa rządów CDU/CSU/FDP oraz koalicji SPD/Sojusz 
90/Zieloni, analizuje zarówno wymiar europejski, jak i transatlantycki kształtowania 
się niemieckiej polityki bezpieczeństwa w kontekście globalnych wyzwań lat 90. i po
czątku XXI w.

Rozdział piąty dotyczy polityki wschodniej RFN, omawia szeroko problema
tykę stosunków Niemcy-Rosja i ukazuje ewolucję „partnerstwa strategicznego” od 
początku lat 90. XX w. Autor omawia również w tym kontekście miejsce, rolę i zna
czenie Ukrainy, Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej w polityce wschod
niej RFN.

Powyższa pozycja jest z wielu względów godna polecenia i szczególnej uwa
gi. Pozwala ona właściwie zrozumieć charakter współczesnej polityki zagranicznej 
Niemiec jako „przedłużenia” polityki wewnętrznej tego państwa. Autor wyjaśnia 
motywy, cele i działania rządów Helmuta Kohla i Gerharda Schrodera w odniesieniu 
do najważniejszych kwestii europejskich stosunków międzynarodowych: polityki 
integracji europejskiej, współpracy transatlantyckiej i stosunków z wschodnimi są
siadami UE. Czytelnik zainteresowany powyższą tematyką skorzysta również ze 
szczegółowych informacji źródłowych umieszczonych w załącznikach oraz z bardzo 
bogatej bibliografii.
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