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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „EU–RUSSIA RELATIONS: 
WHERE DO WE GO FROM HERE?”

Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych we współpracy 
z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zorganizowały 3 kwietnia 
2014 r. konferencję pod tytułem „EU–Russia Relations: Where do we go from 
here?”. W dyskusji udział wzięli: Adam Eberhardt (Ośrodek Studiów Wschodnich, 
Warszawa), James Sherr (Chatham House, Londyn), Marie Mendras (Sciences Po, 
Paryż; Associate Fellow w Chatham House, Londyn), Sergey Utkin (Centre for Si-
tuation Analysis, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa). Konferencji przewodniczył 
Sławomir Dębski dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 
(Warszawa).

Debatę rozpoczął Sławomir Dębski krótkim słowem wstępu, prezentując 
główne zagadnienia konferencji poświeconej relacjom unijno-rosyjskim. Sergey 
Utkin jako pierwszy panelista podkreślił, że sytuacja na Ukrainie była do prze-
widzenia i została przewidziana. Nawiązał tym samym do książki Samuela Hun-
tingtona Zderzenie cywilizacji, zwracając uwagę na argumentację, jaką zastosował 
w nim autor, a której elementy można odnaleźć w analizowanej sytuacji na Ukra-
inie. Wskazał, że konfl ikt o Krym stał się katastrofą nie tylko dla samego Kijowa, 
ale również dla Brukseli i Moskwy, a wyjście z niego będzie bardzo ciężkim i dłu-
gotrwałym procesem. Wielu ekspertów uważa zatem, że stosunki unijno-rosyjskie 
powinny zostać odrestaurowane. Będzie to o tyle trudniejsze, że Rosja posługuje 
się językiem pełnym imperialistycznych akcentów, a elita rosyjska uważa, że rozu-
mie mentalność Ukraińców lepiej niż Zachód.
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Utkin w swym wystąpieniu odniósł się również do partnerstwa wschodnie-
go wskazując na niewystarczającą pomoc gospodarczą Unii państwom, z którymi 
chce ściślej współpracować.

James Sherr zgodził się co do przewidywalności obecnej sytuacji. W Rosji 
bowiem już od kilku lat narastała antyunijna retoryka, zwłaszcza w odniesieniu 
do wpływów na Wschodzie. Jednocześnie Rosja prowadziła własną intencjonalną 
politykę wobec krajów sąsiadujących, nie kryjąc się z faktem, że jest to polityka 
imperialna. Dodatkowo kwestia mniejszości rosyjskiej występującej na terenach 
postradzieckich była już przez dłuży czas argumentem przemawiającym za inge-
rencją w sprawy poszczególnych państw regionu. 

Prelegent podkreślił, że konfl ikt jest nadal bardzo dynamiczny, a stanowisko 
Rosji nie ulegnie zmianie dopóki władza sama nie zda sobie sprawy z tego, że 
bieżąca polityka, jaką prowadzi jest destruktywna dla niej samej i interesu narodo-
wego. Zaznaczył równocześnie, że brak wspólnego stanowiska w UE w sprawie 
polityki wobec Rosji, osłabia zdecydowanie jej siłę oddziaływania. Jednocześnie 
ma się do czynienia z dominacją interesów gospodarczych nad politycznymi we 
wzajemnych relacjach. W interesie UE jest zatem doprowadzenie do demokratyza-
cji Ukrainy tak, aby zniwelować główny cel imperialny Rosji, a więc podporząd-
kowanie Kijowa.

Adam Eberhardt wyjaśnił, że konfl ikt jest wyzwaniem dla spójności UE 
i wymaga podjęcia z jej strony działań, ale zmierzających do konkretnych rezul-
tatów. Przedstawił również dwie percepcje Rosji funkcjonujące wśród państw 
członkowskich: jako partnera strategicznego oraz jako oponenta. Podobnie jak 
przedmówcy, Eberhardt wspomniał o braku jedności europejskiej w relacjach 
z Moskwą i odmiennych wizjach ich kształtowania. W konkluzjach podkreślał, że 
należy utrzymać wyważone stanowisko pomiędzy zwolennikami, a przeciwnikami 
współpracy z Kremlem. Dodał też, że Rosja już od kilku miesięcy prowokowała 
zamieszki i zdecydowanie dążyła do destabilizacji sytuacji na Ukrainie w obli-
czu wizji zbliżenia z Brukselą na mocy Porozumienia o Partnerstwie i Współpra-
cy, którego podpisanie było przewidziane na szczycie Partnerstwa Wschodniego 
w Wilnie. 

Marie Mendras nawiązała do sytuacji przed szczytem w Wilnie i relacji na 
linii Bruksela–Moskwa. Fakt ingerencji w suwerenność i niepodległość państwa 
ukraińskiego tłumaczyła neoimperialną naturą rosyjskiego reżimu, stworzonego 
przez W. Putina. Jak twierdzi, polityka Kremla przyczyniła się do powstania pew-
nego rodzaju stagnacji państw, takich jak Ukraina, Mołdawia czy Gruzja, które 
funkcjonując pomiędzy UE a Rosją, nie należą ani do Wschodu, ani do Zachodu. 
To, co UE musi teraz zrobić, to przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie w zachod-
nich mediach, kontynuować działania na rzecz pokojowych przemian na Ukrainie 
oraz zapewnić, że przewidziane tam wybory prezydenckie zostaną przeprowadzo-
ne zgodnie z europejskimi standardami. 
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Po wypowiedziach panelistów głos oddano publiczności, rozpoczynając 
tym samym dyskusję. Pytania dotyczyły wcześniejszych wypowiedzi paneli-
stów w celu uszczegółowienia niektórych z poruszanych aspektów. Konferencja 
zgromadziła wiele osób zainteresowanych bieżącym stanem relacji unijno-rosyj-
skich. Mnogość poruszanych aspektów oraz ograniczenia czasowe nie pozwoliły 
na szczegółową analizę tematu przewodniego debaty, niemniej nakreśliły główne 
problemy i dylematy, z jakimi przyszło się zmierzyć w obecnej sytuacji.


